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ΦΧ ΑΥΜΕΣ. ΑΠΝΚΙΒΙΖΑ͂ἢΗ  Σ' 

Ὃ πμ ΑΝ - - ῳ ε᾿ - 
5 παῖ Κλεινίου, οἶμαι σὲ ϑαυμάξειν, οτι πρῶτος 

᾿ -οὦ , , ’ 

ἐραστής οου γενόμενος, τῶν ἄλλων πεπαυμένων, μό- 
τὸς ὉΠ 7) δ δ, ὁ ον 2) 2) 

γος οὔκ ἀπαλλάττομαι, καὶ ὁτι οἵ μὲν ἀλλοι δί οχλου 
ἐγένονιό σο' διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν 

ν᾽ - . ι ’ ΄ 3 

οὐδὲ προςεῖπο». τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ 
φνϑρώπινυν, αλλά τι δαιμόνιον ἐναντιωμα, οὗ σὺ 

. ε᾿ ω- 4 3 

τὴν δύναμιν καὶ ὕστερον πεύσει. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ οὐκ- 
ΓῚ ΕῚ - Γ] Π 2 Π 3 

ὅτι ἐναντιοῦται, οὕτω προςζελήλυϑα. εὔελπις δὲ εἰμι 
. Σ 3 Ξ 

καὶ τολοιπὸν μὴ ἐναντιωσεσϑαι αὐτό. σχεδὸν οὐν 
ΑΒ 7} Υ̓͂ ᾽ ; 4 ε ΠῚ 

κατανενόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σκοπούμενος ὡς πρὸς 
τοὺς ἐραστὰς ἔσχες" πολλῶν γὰρ γενομένων καὶ μεγα- 
} ᾿ ᾿ ἢ Α τ 2 « 7 ᾿᾿ “ »“ὦ Υ̓ 7 

οφρόνων οὐδεϊς ὃς οὐχ νπερβληϑεὶῖς τῷ φρονήματι 

τά ὙΕ. ΕΥ̓͂; Α 



) ΡΙΑΤΟΝΙΒ Ρ. 104 ἃ, Ὁ, ο. ἃ, 

ὑπὸ σοῦ πέφευγε. τὸν δὲ λόγον, ᾧ ὑπερπεφρόνηκας, 
ἐθέλω διελϑεῖν. οὐδενὸς φὴς ἀνθρώπων ἐνδεὴς εἶναν 
εἰς οὐδὲν τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥςτε 
μηδενὸς δεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα, τελευ- 

τῶντα εἰς τὴν ψυχήν. [1. υἵει γὰρ δὴ εἶναι πρῶτον μὲν 

κάλλιστός τε καὶ μεγίστος -- καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ 

δῆλον ἰδεῖν ὅτι οὐ ψεύδει - ἔπειτα νεανικωτάτου γέ- 
γους ἐν τὴ σεαυτοῦ πόλει, οὖσ» μεγίστῃ τῶν “Ελλη- 
γίδων, καὶ ἐνταῦϑα πρὸς πατρός τε σοι φίλους καὶ 

ξυγ γενεῖς πλείστους εἶναι καὶ ἀρίστους, οὺ, εἴ τι δέοι 

ὑπηφετοῖεν ἂν σοι, τουτῶν δὲ τους προς μητρὺς οὐ- 
δὲν χείρους υὐδ᾽ ἐλάττους ξυμπάντων δὲ ὧν εἶπον 
μείζω οἴει σοι δυγαμιν υπάρχειν Περικλέα τὸν ,Ξ3α7}- 

ϑίππου, ὃν ὃ πατὴρ ἐπίτροπο» κατέλιπε σοι τε καὶ 
τῷ ἀδελφῷ ὃς ον μόνον εν τῇδε τῃ πόλει διναται 
σιράττειν ὃ τι ἂν θουληται, ἀλλ᾽ ἐν πασῃ τῃ Ἑλλάδι, 
καὶ τῶν βαρβάρων ἔν πολλοῖς καὶ μεγάλοις γενεσι. 
προςϑήσω δὲ καὶ ὅτι τῶν πλουσίων" δοκεῖς δέ μοι 

ἐπὶ τούτῳ ἥκιστα μεγαλοφρονεῖν. κατὰ πάντα δὴ 

ταῦτα σὺ τε μεγαλαυχούμενος κεκράτηκας τῶν ἐρα- 
στῶν, ἐκεῖνοί τε ὑποδεέστεροι ὄντες ἐκρατὴ ϑησαν. 
"αἱ σε ταῦτ᾽ οὐ λέληθεν" ἐγὼν δὴ εὖ οἷδα ὅτι ϑαὺυ 

μάξεις, τὶ διανοούμενός ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ 

ἔρωτος, καὶ ἥντιν᾽ ἔχων ἐλπίδα ὑπομένω, τῶν ἄλλων 
πεφευχό των. {Π|.; 4... Καὶ ἴσως γε, ὦ Σώκρατες, οὖὗκ» 

οἶσϑ᾽ ὅτι σμικρόν μὲ ἔφϑης. ἐγὼ γὰρ τοι ἐν νῷ εἴχον 
σιρότερός σοι προςελϑὼν αὐτὰ ταῦτ᾽ ἔρεσϑαι, τι 
ποτε βούλει, καὶ εἰς τινα ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς με, 
ἀεὶ ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέστατα παρὼν, τῷ ὄντι χὰρ 
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ϑαυμάζω ὃ τί ποτ᾿ ἐστὶ τὸ σὸν πρᾶγμα, καὶ ἡδιστ' 
ἂν πυϑοίμην. Σ.Ω. ᾿Ακούσει μὲν ἄρα μου, ὡς τὸ εἰ- 
κός, προϑύμως, εἴπερ, ὡς φῇς, ἐπιϑυμεῖς εἰδέναι καὶ 

ἀκοῦσαι τἐδιανοοῦμαι, καὶ ὡς ἀκουσομένῳ καὶ περιμε- 
γοῦντι λέγω. 4.1. Πάνυ μὲν οὖν. ἀλλὰ λέγε. ΣΩ. 

Ὅρα δὴ" οὐ γάρ, τοῦ εἴη ἂν πμυμαστόν, εἰ, ὥςπερ μό- 
γις ἠρξάμην, οὕτω μόγις καὶ παυσαίμην. υὐξν, τῷ 
᾿γαϑὲ λέγε" ἀκούσομαι γάρ. 2. “εκτέον ἂν εἴη. χα- 

λεπὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐραστῶν προς- 
φέρεσϑαι ἐραστῇ, ὅμως δὲ τολμητέον φριάσαι τὴν 
ἐμὴν διάνοιοι». ΤΥ, ᾿Εγὼ γάρ, ὦ Δλκιβιάδη, εἰ μὲν σὲ 
ἑώρων ἃ νῦν δὴ διήλθομεν ἀγαπῶντά τε καὶ οἰόμενον 
δεῖν ἐν τοὑὗτοις καταβιῶγναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην 
τοῦ ἔρωτος, ὡς γε δὴ ἐμαυτὸν πείϑω" νῦν δὲ ἕτερα 

αὖ κατηγορήσω διανοήματα σὰ πρὸς αὐτὸν σέ, ᾧ 
καὶ γνώσεε ὅτι προσέχων γέ σοι τὸν γοῦν διατετέλε. 
α. δοκεῖς γάρ μοι, εἴ τίς σοι εἴποι ϑεῶν, Ἶ, “Ἄλκυς- 

διάδη, πότερον βούλει ζὴν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὖ- 
τίκα τεϑγάναι, εἰ μὴ, σον ἐξέσται μείζω κτήσασϑαι; 

δοκεῖς ἄν μοι ἑλέσϑαιν τεϑνάναι. ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνι 

δή ποτε ἐλπίδι ζῆς, ἐγὼ φρύσω. ἡγεῖ, ἐὰν ϑᾶττον εἰς 

τὸν ᾿ϑηναίων δῆμον παρέλθῃς (τοῦτο δὲ ἔσεσϑαι μά- 
λα ὀλέγων ἡμερῶν) παρελϑὼν δὲ ἐνδείξασθαι '41ϑη- 

γαίοις, ὅτι ἄξιος εἶ τιμᾶσϑαι, ὡς οὔτε Περικλῆς οὔτε 
ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων, καὶ τοῦτο ἐν- 

δειξώμενος μέγιστον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πόλει, ἐὼν δ᾽ 
ἐνθάδε μέγιστος ἧς, καὶ ἐν βιθεῦ ἄλλοις Ἕλλησι, καὶ οὗ 

μάνον ἐν “Βλλησιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάρι οἷς, ὅσου 

ἐν τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰκοῦσιν ἠπείρῳ. καὶ εἰ αὖ σοι εἴποι 

ΆΑ. Δ 



Α ῬῬΙΙΑΤΟΝΙΘ ος ἀ. δ. Ρ. 1ο00.4, 

ὃ αὐτὸς οὗτος ϑεὸς ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναστεύειν ἐν 
τῇ Εὐρώπῃ, διαβῆναι δὲ εἰς τὴν ᾿Ασίαν οὐκ ἐξέσται 
σοι οὐδὲ ἐπιϑέσϑαι τοῖς ἐκεῖ πρόγμασιν; οὐκ ἂν 

αὖ μοι δοκέὶς ἐϑέλειν οὐδὲ ἐπὶ τοῦτοις ̓ μόνοις “ζῇν, 

εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ τῆς σῆς δυνά- 

μξως πάντας, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀνθρώπους" καὶ οἷμαΐ 

σε πλὴν Κύρου καὶ Ξέρξου ἡγεῖσϑαι οὐδένα ἀξιον 

λόγου γεγονέναι. ὅτι ΛΗ οὖν ταὑτην τὴν ἐλπίδα 
ἔχεις, εὖ οἶδα, καὶ οὐκ εἰκάζω. Ὗ'΄. Ἴσως ἂν οὖν εἴ- 
ποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἀληϑῇ λέγω" Τί δὴ οὖν, ὦ Σόώ- 
ἤρατες, τοῦτό ἐστί σοι πρὸς λόγον ὃν ἔφησϑα, ἐρεῖν, 

διὸ ἐμοῦ οὐκ ἀπαλλάττει; ἐγὼ δὴ σοί 7ε ἐρῶ, ὦ φίλε 
παῖ Κλεινέου καὶ ἡϑίανομάκδιι τούτων γάρ σοι ἁπάν- 
των τῶν διανοημάτων τέλος ἐπιτεϑῆναν ἄνευ ἐμοῦ 
ἀδύνατον" τοσαύτην ἐγὼ οἶμαι δύναμιν ἔχειν εἰς τὰ 

σὰ πράγματα καὶ εἰς σέ. διὸ δὴ καὶ πάλαι οἶμαί με 
τὸν ϑεὸν οὐκ ἐὰν διαλέγεσθαΐ σοι, ὃν ἐγὼ περιέμε- 
γον ὅπηνίκα ἐάσει. ὥς περ γὰρ σὺ ἐλπέδας ἔχεις ἐν τῇ 
πόλει ἐνδείξασθαι, ὅτε αὐτῇ παντὸς ἄξιος εἶ, ἐν-᾿ 
δειξάμενος δὲ οὐδὲν ὃ τὸ οὐ παραυτίκα δυνήσε- 
σϑαι" οὕτω κἀγὼ παριὶὶ σοὶ ἐλπείζω μέγιστον δυνήσε- 

σϑαι, ἐνδειξώμενος. ὅτι παντὸς μᾶλλον ἀξιός εἶμι, καὶ 

οὔτ᾽ ἐπίτροπος οὔτε ξυγγενὴς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς 

ἱκανὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιϑυμεῖς, πλὴν 
ἐμοῦ, μετὼ ϑεοῦ μέντοι. νδωτέρῳ μὲν οὖν ὄντι σοι, 

καὶ πρὶν τοσαύτης ἐλπέδος γέμειν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐχ 

εἴα ὁ ϑεὸς διαλέγεσθαι » ἵνα μὴ “μάτην διαλεγοέμην" 
νῦν δὲ ἔφηκε" γ»ῦν γὼρ ἄν μου ἀκούσαις. Υ1.41... Πολὺ 
γέ μοι, ὦ Σώκρατες, νῦν ἀτοπώτερος φαίνει, ἐπειδὴ 



Ῥ. 1οῦ. Δ. ὃ. ο, ἃ, ΑΙ ΟΙΒΙΑΘΕΡ ,, ε 

ἤρξω λέγειν, ἤ ὅτε σιγῶν εἵπου" καΐτοι σφόδρα γ8 
ἤσϑα ἰδεῖν καὶ τότετοιοῦτος. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ταῦτα δια- 
γοοῦμαι, ἢ μὴ, ὡς ἔοικε, διέγνωκας, καὶ ἐὰν μὴ φῶ, 
οὐδέν μοι ἔσται πλέον πρὸς τὸ πείϑειν σε. εἶδν. εὖ 
δὲ δὴ ὅτι μάλιστα ταῦτα διαγενόημαι, πῶς διὰ σοῦ 
μοι ἔσται, καὶ ἄνευ σοῦ οὐκ ἂν γένοιτο, ἔχεις λέγειν; ; 
ΣΩ. ἄρα ἐρωτᾷς, εἴ τινὰ ἔχω εἰπεῖν λόγον μακρόν, 
οἵους δὴ ἀκούειν εὔϑισαι; οὐ γάρ ἐστι τοιοῦτον τὸ 
ἐμόν. ἀλλ᾽ ἐνδείξασθαι μὲν σοι, ὡς ἐγῴμαι, οἵἷοςτ᾽ ἂν 

εἴην ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, ἐὰν ἕν μόνον μοιέϑελήσῃς 
βραχὺ ὗ ὑπηρετῆσαι. 411. Αλλ᾽ εἰ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι 
λέγεις τὸ ὑπηρέτημα, ἐθέλω. Σ.. Ἢ χαλεπὸν δοκεῖ 
τὸ ἀποκρένασϑαι τὰ ἐρωτώμενα; 414. Οὐ χαλεπόν». 
ΣΙ. ἀποκρίνου δὴ. ΑἍ. ᾿Ερώτα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ὡς 
διανοουμένου σου ταῦτα ἐρωτῶ, ἃ φημί σε διανοεῖ» 
σϑαι; 41. Ἔοστω, εἰ βούλει, οὕτως, ἵνα καὶ εἰδῶ ὃ 
τι καὶ ἐρεῖς. 11. Σ.Ώ. Φέρε δὴ" διανοεῖ γάρ, ὡς ἐγὼ 
φημι, παριέναι ξυμβουλεύσων ᾿4΄ϑηναίοις ἐντὸς οὐ 
πολλοῦ χρόνου. εἰ οὖν μέλλοντός σου ἱέναι ἐπὶ τὸ 
βῆμα λαβόμενος ἐροίμην», ὦ ̓ ἀλκιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ 
τίνος ᾿Αϑηναῖοι διανοοῦνται βουλεύεσϑαι, ἀνέίστα- 

σαι ξυμβουλεύσων; ἄρ᾽ ἐπειδὴ περὲ ὧν σὺ ἐπίστασαι 
βέλτιον ἢ οὗτοι; τί ἂν ἀποκρίναιο; 414. Εἴποιμ' ἄν 
δήπου, περὶ ὧν λὰ βέλτιον ἡ ἢ οὗτοι. ΣΏ. Περὶ ὧν 
ἂρ᾽ εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαϑὸς ξύμβουλος εἶ, 1.4. πῶς 

γὰρ οὔ; Σ,Ώ. Οὐκοῦν ταῦτα μόνον οἶσϑα ἃ παρὶ 
ἄλλων ἔμαϑες, ἢ αὐτὸς ἐ ξεῦρες; Α41.. Μοῖα γὰρ ἄλ- 
λα; ΣΏ. Ἔστιν οὖν ὅπως ἄν ποτε ἐμαϑὲές τι, ἢ 

ἐξεῦρες μήτε μανθάνειν ἐθέλων μήτε αὐτὸς ζητεῖν; 
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41. Οὐκ ἐστ ϑιΣ δὲ; ἠθέλησας υ ἂν ζητῆσαι 2) 
μαϑεῖν ἃ ἐπίστασθαι ον; 4.4. Οὐ δῆτα. ΣΏ. ἊΦ 
ὰ νῦν τυγχάνεις ἐπιστάμενος, ἦν χρόνος ὅτε οὐχ 
ἡγοῦ εἰδέναι; 414. ἀνάγκη. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴν ἅ γε με- 
μάϑηκας, σχεδόν τι καὶ ἐγὼ οἶδα" εἰ δέ τι ἐμὲ λέλη- 
ϑεν, εἰπέ. ἔμαϑες γὰρ δὴ σὺ γε, κατὸ μνήμην τὴν ἐμὴν, 

γράμματα καὶ κιϑαρίζειν καὶ παλαίειν: οὐ γὰρ δὴ 
αὐλεῖν γε ἤϑελες μαϑεῖν. ταῦτ ἐστὴν ἃ σὺ ἐπέστα- 
σαι, εἰ μὴ πού τι μαγϑάνων ἐμὲ λέληθας" οἶμαι δὲ, 
οὔτε γε νύκτωρ οὔτε μεϑ' ἡμέραν, ἐξιὼν ἔνδοϑεν. 
114. 4λλ οὐ πεφοίτηκα εἰς ἄλλων ἢ τούτων. ὙΠ]. 
Σ.Ώ. Πότερον οὖν, ὅταν περὶ γραμμάτων ᾿᾿ϑηναῖοι 

βουλεύωνται, πῶς ἂν ὀρϑῶς γράφοιεν, τότξε ἀναστή- 
σει αὑτοῖς ξυμβουλεύσων; 44. Μμὰ 4 οὐκ ἔγωγε. 
Σ.Ώ,. .1λλ ὅταν περὶ κρουμάτων ἐν λύρᾳ; «44. Οὐ- 
δαμῶς. Σ.. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὶ παλαισμάτων 78 
εἰώϑασι βουλεύεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 4.4. Οὐ μὲν- 
τοι. ΣΙ. Ὅταν οὖν περὲ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ 

που ὅταν γε περὶ ΤΥΡΗΡΝ: 411. Οὐ δὴτα. “ΣΏ. 
Οἰκοδόμος γὰρ ταῦτά 7ε σοὺ βέλτιον ξυμβουλεύσει. 
44. ναί. ΣΩ. Οὐδὲ μὴν ὅταν περὶ μαντικῆς βου. 
λεύωνται; 414. Οὔ. ΣΏ. Μάντις γὰρ αὖὺ ταῦτα ἄμει-, 
»Ὸ» ἢ σύ. 414. ναί. Σ.Ω. ἙΔν τέ γε σμικρὸς ἢ μέγας 

ἢ, ἐάν τε καλὸς ἢ αἰσχφός, ἔτι τὸ γενναῖος. }) ἀγεν- 
γής. 4.4. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ.. Εἰδύτος γάρ, οἶμαι, πε- 

οὐ ἑκάστου ἡ ξυμβουλὴ, καὶ οὐ πλουτοῦντος. .4.1. 
Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ.. .41λ} ἐάν τε πένης ἐών τε πλοὺ- 
σιος ἢ ὃ παραινῶν, οὐδὲν διοίσει ᾿4ϑηναίοις ὅταν 

τερὺ τῶν ἐν τῇ πόλει βουλεύωνται, πῶς ἂν ὑγιαί- 
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γοιξν, ἀλλὰ ζητήσουσιν ἱ ἰατρὸν εἶναι τὸν ξύμβουλον. 

41. Εἰκότως γε. ΙΧ. ΣΙ... Ὅταν οὖν περὶ τίνος σχο- 
πῶνται, τύτε συ ἀνιστάμενος ὡς ξυμβουλεύσων, ὁρ- 
ϑῶς ἀναστήσει; 4.1. Ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν, ὦ Σώ- 
πρατές, πραγμάτων. ΣΣ Τῶν περὶ ναυπηγίας λὲ- 

7εέις, ὅποιας τινὰς χρὴ αὐτοὺς τὰς γαὺς γαυπηγεῖ- 

σϑαι; 411. Οὐκ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Ιναυπη- 

γεῖν γάρ, οἶμαι, οὐκ ἐπίστασαι τοῦτ᾽ αἴτιον, ἢ ἄλ- 

λο τι; 4.1. Οὔκ, ἄλλα τοῦτο. Σ.Ώ.. ᾿Ιλλὰ περὶ ποίων 

τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμάτων ὅταν Ἡρυλένου κε; 
4.1. Ὅταν περὲ πολέμου, ὦ Σώκρατες, ἢ περὶ εἰρή- 
γῆς 1) περὸ ἄλλου του τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων, 
ἌΜῚ Ἦρα λέγεις, ὅταν βουλευωνται πρὸς τίνος χρὴ 

εἰρήνην ποιεῖσθαι καὶ τίσι πολεμεῖν καὶ τίνα τρό- 
πον; 411. Ἱναί.Σ.). Χοὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον; 411. ϊναί. 
ΣΩ,. Καί τότε ὅπότε ῥέλτιον; Α.1. πάνυ γε. ,ΣΩ. 
Καὶ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἄμεινον; ΑΔ ναί. ΣΏ. 

Εἰ οὖν βουλεύοιντο ᾿᾿Αϑηνοαῖοι τίσι χρὴ προςπαλαΐειν 
καὶ τίσιν ἀπροχειρίξεσϑαι καὶ τίνα τρύπον, σὺ ἄμει- 
γον ἂν ξυμβουλεύοις 1 1 ὁ παιδοτρίβης ;» 41. Ὃ παν 
δοτρί; ϑης δήπου. ΣΙΏ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, πρὸς τὲ βλὲ- 

πων ὃ παϊδοτρίβης ξυμβουλεύσειεν οἷς δὲ προςπα- 

λαΐειν καὶ οἷς μὴ, καὶ ὁπότε καὶ ὅντινα τρόπον; 
λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" ἄρα τούτοις δεῖ προςπαλαΐίειν 
οἷς βέλτιον, 1 ἢ οὔ; 4Δ. ναί. ΣΩ. Ὦρα καὶ τοσαῦτα 

σα ἄμεινον; 5. τητος ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ τότε 
ὅτε ἄμεινον; 411. Πάνυ γε. Χ. ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 
ἄδοντοα δεῖ καϑαρίζειν ποτὲ πρὸς τὴν ὡδὴν καὶ βαΐ- 
νειν, 414] 21εἴ γάρ. ΣΩ. Οὐκοῦ» τότε ὅπότε βέλτιον; 
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44.. Νναΐ. ΣΩ. Καὶ τοσαῦτα ὅσα βέλτιον; 41. Φη- 
μέ. ΣΙΝ οὖν; ἐπειδὴ βέλτιον μὲν ὠνόμαξες ἐπ 
ἀμφοτέροις, τῷ τε κιϑαρίζειν πρὸς τὴν δὴν καὶ 
τῷ προςπαλαΐειν, τὲ καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιϑαρί- 
ζειν βέλτιον; ὥςπερ ἐγὼ τὸ ἐν τῷ παλαίειν καλῶ γυ- 
μναστικόν" σὺ δὲ γ᾽ ἐκεῖνο τί καλεῖς; 4.4. Οὐκ ἐνγοῶ. 
ΣΏ.. ᾿Αλλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσθαι. ἐγὼ γάρ που ἀπε- 
χρινάμην τὸ διὰ παντὸς ὀρϑῶς ἔχων. ὀρϑῶς δὲ δὴ 
που ἔχει τὸ κατὰ τὴν τέχνην γιγνόμενον." ἢ οὔ; 41. 
Ναΐ. ΣΩ.. Ἡ δὲ τέχνη οὐ γυμναστικὴ ἢν»; 414. Πῶς 
δ᾽ οὐ; ΣΏ. ᾿Εγὼ δ᾽ εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βὲλ- 
τιον γυμναστικόν. 44. Εἶπες γάρ. Σ,Ώ. Οὐκοῦν 
καλῶς; 44. Ἔμοι γεδοκεῖ, Σ΄... 1ι δὴ καὶ σὺ -- πρέποι 
γὰρ ἄν που καὶ σοιτὸ καλῶς διαλέγεσθαιυ-- εἰ εἰστὲ πρῶ- 
πον, τίς ἡ τέχνη, ἧς τὸ λαϑοθίθια καὶ τὸ ἄδεεν καὶ 

τὸ ἐμβαίνειν ὀρϑῶς; ξυγάπασα τὶς καλεῖται; . οὕπω 
δύνασαι εἰπεῖν; 4.1. Οὐ δῆτα. ΧΙ. ΣΩ. ᾿λλ ὧδε 
πειρῶ. τίνες αἵ ϑεαὶ ὧν ἡ τέχνη; Δ. ἢ Μούσας, 

ὠ “Σώκρατες, λέγεις; ἜΣΣ(ϑ "Ἔγωγε. ὅρα δή" τίνα ἀπ 
αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἢ τέχνη ἔχει; ; 41. ἹΜουσικὴν χὰ 

δοκεῖς λέγειν, ΣΏ. Δὲ ἫΝ γάρ. τί οὖν τὸ κατὰ ταὺ- 

Τὴ» ὀρϑῶς γιγνόμενόν ἐστιν; ὥςπερ ἐχεῖ ἐγώ σοι τὸ 
κατὰ τὴν τέχνην ἔλεγον βρυνῶο: τὴν γυμναστικήν, 

χαὶ σὺ δ᾽ οὖν οὕτως ἐνταῦϑα τὶ φής; πῶς γίγνε- 

σθαι; 4.1. Μουσικῶς μοι δοκεῖ. ΣΏ. εὖ λέγεις. 

ἴϑι δὴ, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλτιον, καὶ τὸ ἐν τῷ 
εἰρήνην ἄγειν, τούτο τὸ βέλτιον τί ὀνομάζεις; ὥςπερ 
ἐκεῖ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔλεγες τῷ ἀμείνονι, ὅτι μουσικώτε- 
ρον, καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ, ὅτι γυμναστικώτερον " πειρῶ 
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δὴ καὶ ἐνταῦϑα λέγειν τὸ βέλτιον. ΑΑ. ᾿4λλ᾽ οὐ πά- 
γυ τι ἔχω. Σ.Ώ. ᾿Αλλὰ μέντοι αἰσχρόν γε, εἰ μέν τιᾷ 
σὲ λέγοντα καὶ συμβουλεύοντα περὶ σιτέων, ὅτι βέλ- 
τιον τόδε τοῦδε, καὶ νῦν, καὶ τοσοῦτον, ἔπειτα 
ἐρωτήσειε, τί τὸ ἄμεινον λέγεις, ὦ ̓ 4λ κιβιάδη ; περὲ 
μὲν τοὑτων ἔχεις εἰπεῖν ὅτι τὸ ὗ γιεινότερον, καίτοι 
οὐ προσποιῇ γε ἰατρὸς εἶναι" περὶ δὲ οὐ προσποιῇ 
ἐπιστήμων εἶναι, καὶ συ μβουλεύεις ἀνιστάμεγος, ὡς 

εἰδὼς, τούτου δὲ, ὡς ἕοικας, πέρν ἐρωτηϑεὶς, ἐὼν μὴ 
ἔχῃς εἰπεῖν, οὐκ αἰσχύνῃ; 1) οὐκ αἰσχρὸν φανεῖται; 
4.1. Πάνυ γε. ΧΙΗΠ. ΣΩ. Σκόπει δὴ, καὶ προϑυ- 
μοῦ εἰπεῖν πρὸς τέ τείνει τὸ ἐν τῷ εἰρήνην τε ἄγειν 
ἄμεινον, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν οἷς δεῖ. 4.4. ᾿Αλλὰ 
σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι. ΣΏ. Οὐδ᾽ οἶσϑα, 
ἐπειδὰν πόλεμον ποιώμεθα, ὅδ᾽, τι ἐγκαλοῦντες ἀλ- 
λήλοις πάϑημα, ἐρχόμεϑα ἐπὶ τὸ πολεμεῖν; καὶ ὃ, 

τι αὑτὸ ὀνομάζοντες ἐρχόμεϑα; Α΄. Ἔγωγε, ὅτι 
ἑξαπατώμεγοΐ τι, ἢ βιαζόμενοι, ἢ ἀποστεροὺμε νοι, 
ΣΩ. Ἔχε: πῶς ἕκαστα τούτων πάσχοντες; πειρῶ 
εἰπεῖν τὲ διαφέρει τὸ ὧδε ἢ ὧδε. 4.4. Εἰ τὸ ὧδε λέ- 
γεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἡ ἀδίκως; Σ.Ώ. Α41ὖ- 

τὸ τοῦτο. Α͂ 1. ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε διαφέρει ὅλο» τὲ 
καὶ πᾶν. ΣΩ. 1ἰ οὖν; ᾿Αϑηναίοις σὺ πρὸς ποτέ- 

ρους συμβουλεύσεις πα; τοὺς ἀδικοῦντας, ἢ 

τοὺς τιὶὶ δίκαια πράττοντας; «1.1. Δεινὸν τοῦτό γε 
ἐρωτᾷς. εἰ γὰρ καὶ διανοεῖταίΐ τις ὡς δεῖ πρὸς τοὺς 

τὸ δίκαια πράττοντας πολεμεῖν, οὐκ ἂν ὁμολογὴσειὲέ 
γε. ΖΣ. Οὐ γὰρ νόμιμον τοῦϑ'᾽, ὡς ἔοικεν. ΑΑ͂. 
Οὐ δῆτα" οὐδὲ γε καλὸν δοκεῖ εἶναι. Χ11..Σ.Ω. Πρὸς 
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ταῦτ ἀρα καὶ σὺ τὸ δίκαιον τοὺς λόγους ποιήσῃ; 
4.4. ἀνάγκη. ΣΏ. Ἄλλό τι οὖν ὃ νῦν δὴ εἰμ ηρώ- 

τῶν βέλτιον πρὸς τὸ πολεμεῖν καὶ μὴ, καὶ οἷς δεῖ 
Ἐ ᾿ }" 

καὶ οἷς μὴ, καὶ ὁπότε καὶ μὴ, ἢ τὸ δικαιότερον τυγ- 
! ΒλῚ 2 Ἔ ῳ » 

χάνει ὃν; ἢ οὔ; ΑΔ. Φαίνεταί γε. Σ.Ώ. Πῶς, ὦ 
3.) Ὰ Π [4] 5 

φίλε Ἱλκιβιάδη; πότερον σαυτὸν λέληθας, ὁτὲ οὐκ 
- Χ Υ , Ὶ 

ἐπίστασαι τοῦτο; ἢ ἐμὲ ἔλαϑες μανϑάγοων καὶ φοι- 
“ Ἴ ᾿ ε! ς᾽ Γ ᾿ 

τῶν εἰς διδασκάλου, ὃς σε ἐδέδασκε διαγινώσκειν τὸ 

δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώτερον; καὶ τίς ἐστιν οὗτος ; 
Γ ν 2 Ὁ . - Π 

φράσον καὶ ἐμοὶ, ἵνα αὐτῷ φοιτητὴν προξενήσῃς 
ἐμέ, 4.4... Σκώπτεις, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Π17]ὰ τὸν φί- 

"ἵ 2 ι 

λιον τὸν ἐμόν τε καὶ σὸν, ὃν ἐγὼ ἥκιστ᾽ ἂν ἐπεορκή- 
}) ., ΝῚ ι ᾿ ὃ 9 

σαιμι. ἀλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, εἰπὲ τίς ἐστι. ΑΔ. Τί δ᾽ εἴ 
Ν ὁ ἘΣ» 3 ΒΕ.) 2) 27 2 ’ , - 

μὴ ἔχω, οὐκ ἂν οἵει μὲ ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δι- 
’ - ’ 3 “2 

καίων καὶ ἀδίκων; Σ.Ώ,. Ἰγαὶ, εἴγε εὕροις. 441.4...4λλ 
ι -Ὁ « Υ 

οὖκ ἂν εὑρεῖν μὲ ἡγῇ; ΖΣ.2.. Καὶ μάλα γε, εἰ, ζητή- 
ΠΟΥ . ω 3 ῖ " 7 

σαις. ΑΛ. Εἴτα ὃ ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με; ΣΏ. Ἔ- 
; Ἄἥ 3 Τῇ 

γω γε" εἰ οἰηϑείης γε μὴ εἰδέναι. 4.11. Εἶτα οὐκ ἢν 

ὅτε οὐκ εἶχον οὕτω; ΧΙΥ. ΣΏ. Καλῶς λέγεις. 
ΕἸ αν το - « ͵ 

ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρόνον ὅτε οὐκ οι εἰ- 
’ ͵ τὰ 2 [ 

δέναν τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα; φέρε, πέρυσιν ἐζὴή-- 
ἰδ οἴ 32 2] 5 Ὗ ̓  2, 3} Ἀ 3 -ὖ Φ 

ἕξεις τε ἑαὶ οὐκ φοῦυ εἰδέναι; ἢ ᾧου; καὶ τἀληϑῆ ἂἀ- 

ποκρένου, ἵνα μὴ μάτην οὗ διάλογοι γέγνωνται. «4.4. 
9. Ὁ -ἢ ΄ 2) 

“4λλ ᾧμην εἰδέναι. .Σ.Ώ. Τρίτον δὲ ἔτος καὶ τέταρτον 
᾿ 3 εἰ ὙΞ 3 

καὶ πέμπτον, οὐχ οὕτῶς; Α,.4. ἽἜγωγε. ΣΏ. 4λ- 

λιὰ μὴν τόγε προτοῦ παῖς ἦνϑα. Ἶ ἢ γάρ; “ΟΝ 
Σ.2. Τότε μὲν τοίνυν εὖ οἶδα ὅτι ᾧυσυ εἰδέναι. 1.4. 
Πῶς εὖ οἷσ: ϑα; ΣΧ... Πολλάκις σοῦ ἐν διδασκαλων 

. ἢ) ν ς Ἂ 
ἤκουον παιδὸς ὄγτος, καὶ ἄλλοϑι, καὶ ὁπότε ἄστρα. 
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γαλέξοις, ἢ ἄλλην τινὰ παιδιὸν παΐζοις, οὐχ ὡς ἀπο- 
ροῦντος περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ μάλα 
μέγα καὶ ϑαῤῥαλέως λέγοντος περὲ ὅτου τύχοις τῶν 

παίδων, ὡς πονηρός τε καὶ ἄδικος εἴη, καὶ ὡς ἀδι- 
κοῖ. ἢ οὐκ ἀληϑὴ λέγω; Α.4. ᾿Αλλὰ τί ἔμελλον ποι- 
εὔν, ὦ “Σώκρατες, ὅπότε τίς με ἀδικοῖ; ΣΩ. Σὺ δ᾽ 

εἰ, τύχοις ἀγγοῶν εἴτε ἀδικοῖθ, εἴτε μὴ, τότε λέγοις 
τί σὲ χρὴ ποιεῖν; .1.. Μ|ὰΔ 4 ἀλλ οὐκ ἡγνόουν 
ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς ἐγίγνωσκον ὅτι ἠδικούμην. ΧΥ. 
ΣΏ. Ὥου ἄρςα ἐπίστασϑαι καὶ παῖς ὧν, ὡς ἔοικε, 

τὶ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα. 444.  Ἔγωγε" καὶ ἠπιστώ. 
μὴν γ8. Σ'Ώ. Ἔν ὁποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὐ γὰρ δή 

που ἐν ᾧ γε ᾧου εἰδέναι. ΑΔ. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Πότε 
οὖν ἀγνοεῖν ἡγοῦ; σκόπει. οὐ γὸρ εὑρήσεις τοῦτον 
τὸν χρόνον. 411. Μὰ 4, ὦ Σώκρατες, οὐχ ἔχω 

ἔγωγε εἰπεῖν. Σ.Ώ.. Εὑρὼν μὲν ἄρα οὐκ οἶσθα αὐτά. 
44.. Οὐ πάνυ φαίνομαι. ΣΩ.. ᾿Αλλὰ μὴν ἄρτι γε 
οὐδὲ μαϑὼν ἔφησϑα εἰδέναι. εἰ δὲ μήτε εὗρες, μὴτε 
ἔμαϑες, πῶς οἶσϑα, καὶ πόϑεν; 41.1. 4λλ ἴσως τοῦ- 
τό σου οὖκ ὀρϑῶς ἀπεκρινάμην, τὸ φάναι εἰδέναι, 
αὐτὸς ἐξευρών. Σ.Ώ. Τὸ δὲ πῶς εἶχεν; 414. Ἔμα- 
ϑον, οἶμαι, καὶ ἐγὼ, ὥσπερ καὶ οἵ ἄλλοι. ΣΏ,. 1ά- 
λὲν εἰς τὸν αὐτὸν ἤκομὲν λόγον. παρὰ τοῦ; φράζε 
καμοί. 411. Παρὰ τῶν πολλῶν. Σ... Οὐκ εἰς σπου- 
δαίους γε διδασκάλους καταφεύγεις, εἰς τοὺς πολ- 

λοὺς ἀναφέρων. Α.4. 1 δέ; οὐχ ἱκανοὶ διδάξαι οὗ- 
τοι; ΧΥ!]. ΣΏ. Οὔκουν τὼ πεττευτικά γε, καὶ τὶ 

μή. καΐτοι φαυλότερα αὐτὰὼ εἶναι τῶν δικαίων οἷ- 
μαι. τί δέ; σὺ οὐχ οὕτως οἷει; «4.3, ναὶ. Σ 2. 
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Εἶτα τὰ μὲν φαυλότερα οὐχ οἷοι διδάσκειν, τὰ δὲ 
σπουδαιότερα; ΑΔ. Οἶμαι ἔγωγε. ἄλλα γοῦν πολ- 
λὰ οἱἵοἰτ᾽ εἰσὶ διδάσκειν σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν. 
.ΣΩ. ποῖα ταῦτα; 414. Οἷον καὶ τὸ ἑλληνίζειν πα- 
ρὰ τούτων ἔγωγε ἔμαϑον" καὶ οὐκ ἂν ἔχοιμι ἐμαυ- 
τοῦ εἰπεῖν διδάσκαλον, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς αὐτοὺς ἀναφέ- 
φω, οἵὗς σὺ φῆς οὔ σπουδαίους εἶναι διδασκάλους. 

ἰΣίο, ἀλλ ὦ γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαϑοὶ διδάσκα- 
λοι οἵ πολλοὶ, καὶ δικαίως ἐπαινοῖντ᾽ ἂν αὐτῶν εἰς 

διδασκαλίαν. Α4. Τί δὴ; Σ.Ώ. Ὅτι ἔχουσι περὶ 
αὐτὰ ἃ χοὴ τοὺς ἀγαϑοὺς διδασκάλους ἔχειν. 4.4. 
"““ τοῦτο λέγεις; Σ.. Οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι χρὴ τοὺς μὲλ- 
λοντας διδάσκειν ὁ ὁτιοῦν, αὐτοὺς πρῶτον εἰδέναι; ἢ 
οὔ; 4.41. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Οὐκοῦν τοὺς εἰδότας 

ὁμολογεῖν τὲ ἀλλήλοις καὶ μὴ διαφέρεσθαι; ΑΔ. 
ναί. ΣΩ,. Ἔν οἷς δ᾽ ἂν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις 

εἰδέναι αὐτοὺς; Α4. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Τούτων οὖν 

διδάσκαλοι πῶς ἂν εἶεν; ΑΔ. Οὐδαμῶς. ΧΥ]]. 
ΖΣΩ. Τί οὖν; δοκοῦσὲ σοι διαφὲ φεσϑαι. οἱ πολλοὶ 
ποῖόν ἔστι ἀν ἢ ξύλον; κἂν τινὰ ἐρωτᾷς, ἀρ οὐ 

ταὐτὰ ὁμολογοῦσι καὶ ἐπὲ ταὐτὰ ὁρμῶσιν, ὅταν 

βούλωνται λαβεῖν λέϑον ἢ ξύλον; ὡσαύτως καὶ πάνϑ᾽ 
ὅσα τοιαῦτα; οχεδὸν γάρτοι μανϑάνω τὸ ἑλληνίζειν. 

ἐπίστασθαι ὅτι τοῦτο λέγεις. ἢ οὔ; 411. Τναΐ. ΣΏ. 
Οὐκοῦν εἰς μὲν ταῦτα, ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις τε 
ὁμολογοῦσι καὶ αὐτοὶ αὑτοῖς ἰδίᾳ, καὶ δημοσίᾳ αἵ 
πόλεις πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβητοῦσιν, αἵ μὲν ταύ- 

τὰ, αἵ δ᾽ ἄλλα φάσκουσαι; ΑΔ. Οὐ γάρ; Σ'Ώ. Εἰ- 
κότως ἂν ἄρα τούτων καὶ διδάσκαλοι εἶεν ἀγαϑοί. 
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41. ἵναί. ΣΏ. Οὐκοῦν εἰ μὲν βουλοίμεϑ᾽ ὁ ἂν ποιῆ- 
σαι τινὰ περὶ αὐτῶν εἰδέναι, ὀρϑῶς ἂν αὐτὸν πέμ- 
ποιμὲν εἰς διδασκαλίαν τούτων τῶν πολλῶν; ΑΑ͂. 
Πάνυ γε. ΣΙ. Τί δ᾽ εἰ βουληϑείημεν εἰδέναι μὴ 
μόνον ποῖοι ἄνϑρωποι εἰσὶν, ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὼ 
καὶ τίνες αὐτῶν δρομικοΐ τε καὶ μὴ, ἄρα ἔτι οἵ πολ- 

λοὶὲ τοῦτο ἱκανοὶ διδάξαι; 414. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. [κα- 
γὸν δέ σοι τεκμήριον ὅτι οὐκ ἐπίστανται, οὐδὲ κρή- 
γυου διδάσκαλοι εἰσὶ τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὅμολο- 
γοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐτῶν; ΑΔ. Ἔμοιγε. ΣΟ. Τί 
δ᾽ εἰ βουληϑείημεν ὁδδων. μὴ μόνον ποῖοι ἄνϑρω- 
ποι εἰσὶν, ἀλλ᾽ ὅποϊου ὑγιεινοὶ, ἢ νοσώδεις, ἄρα ἵκα- 

νοὶ ἂν ἡμῖν ἦσαν διδάσκαλοι οἵ πολλού; ΑἹ. Οὐ 
δῆτα. ΣΩ. Ἦν δ᾽ ἂν σοι τεκμήριον ὅτι μοχϑηροΐὲ 
εἰσι τούτων διδάσκαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφερομέ- 
νους; 44. Ἔμοιγε. ΧΥΠ. ΣΩ. Τί δὲ δὴ γῦν πε- 
οὐ τῶν δικαίων ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων οἱ πολλοὶ 
δοκοῦσέ σον ὁμολογεῖν αὐτοὶ ἑαυτοῖς, ἢ ἀλλήλοις; 
4.1. Ἄκιστα νὴ 411, ὦ Σώκρατες. Σ.. Τί δαὶ μά- 
λιστα περὶ αὐτὼν διαφέρεσθαι; Α41. Πολὺ γε. Σ.22. 
Οὔκουν οἱμαΐ γε πώποτὲ σε ἰδεῖν οὐδ᾽ ἀκοῦσαι σφό- 
δρα οὕτω διαφερομένους ἀνθρώπους περὶ ὑγιεινῶν, 
καὶ μὴ, ὥστε διὼ ταῦτα μάχεσϑαϊΐ τε καὶ ἀποκτιν- 
γύναν ἀλλήλους. 4... Οὐ δῆτα. ΣΙΏ. ᾿Αλλὰ περὶ 
τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἔγωγε οἶδ᾽ ὅτι καὶ εἰ μὴ ξώ- 
ρᾶκας, ἀκήκοας γοῦν ἄλλων τε πολλῶν καὶ “Ομήρου. 
καὶ ᾿Οδυσσείας γὼρ καὶ Ἰλιάδος ἀκήκοας. 414. Πἀν- 
τῶς δὴ που, ὦ Σώκρατες. Σ.Ω. (Οὐκοῦν ταῦτα ποι- 
ἡματα ἐστὶ περὶ διαφορᾶς δικαίων τὲ καὶ ἀδίκων; 
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4.4. Ναί. ΣΏ. Καὶ αἵ μάχαι γε καὶ οἵ θάνατοι 
διὰ ταύτην τὴν διαφορὰν τοῖς τε “Αχαιοῖς καὶ τοῖς 
«2} ΕῚ , -Ο ἴω] ο ΩΣ 

ἄλλοις Τρωσὶν ἐγένοντο, καὶ τοῖς μνηστῆρσι τοῖς τῆς 
-ῳ αὖ 9 “- ᾽ 

Πηνελόπης, καὶ τῷ Οδυσσεῖ. 414. 4ληϑῆὴ λέγεις. 
Ξ ι Ὁ 9 

Σ. Οἶμαι δὲ καὶ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ .41ϑηναίων τε 
ἐ" ᾽ Ἃ - Ξ -Ὁ ΝῚ 

καὶ “ακεδαιμονέων καὶ Βοιωτῶν ἀποθανοῦσι, καὶ 

τοῖς ὕστερον ἐν Κορωνείᾳ (ἐν οἷς καὶ ὃ σὸς πατὴρ 
- 3 3ς«ι χ Λῆ 

Κλεινίας ἐτελεύτησεν) οὐδὲ περὶ ἑνὸς ἄλλου διαφο- 
ρὰν ἢ περὶ τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου, τοὺς ϑανά- 

ΔΝ ι ' ἢ ΕῚ , 3 
τους καὶ τὰς μάχας πεποιηκέναι. ἢ γάρ; 414..4λη- 

ϑῇ λέγεις. Σ.Ώ. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπέστασϑαι πε- 
ρὺ ὧν οὕτω σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβη- 
τοῦντες ἀλλήλοις, τὰ ἔσχατα σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζο»- 

ται; «114. Οὐ φαίνεταί γε. ΧΙΧ, Σ.. Οὐκοῦν εἰς 
« [ [Ζ φ , 

τοὺς τοιούτους διδασκάλους ἀγαφέρεις οὕς ὅμολο- 

Ζξι αὐτὸς μὴ εἰδέναι; 4.1. Ἔοικα. ΣΩ. Πῶς οὖν 

εἰκός σε εἰδέναι τὶ δίχονα καὶ τὰ ἄδικα, περὲ ὧν οὔ- 
τῷ πλανᾷ, καὶ οὔτε μαϑὼν φαίνῃ παρ ̓ οὐδενὸς, οὔ- 

2 Ξ , 
τε αὐτὸς ἐξευρών, «41. Ἔκχγ μὲν. ὼὡν σὺ λέγεις οὐκ εἰ- 

κόρ. ΣΩ. Ὁρᾷς αὖ τοῦϑ' ὡς οὔ καλῶς εἶπες, ὦ Ἅλ- 

κπιβιάδη. 414. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὅτι ἐμὲ φὴς ταῦτα 
λέγειν. 411. Τί δέ; οὐ σὺ λέγεις ὡς ἐγὼ οὐδὲν ἐπί- 
σταμὰν περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; Σ,Ω. Οὐ μέν- 
τοι. 411. 4λ} ἐγώ. Σ'Ὦ. Ἱναΐ. 4.1. Πῶς δή; Σ.Ώ. 

ἴῺ δὲ εἴσῃ. ἐάν σε ἔρωμαι, τὸ ἕν καὶ τὺ δύο, πότε- 

ρα πλεέῳ ἐστὶ, φήσεις ὅτε τὸ δύο. ΡΥ ἽἜγωγε. Σ 

Πύσῳ; 414. Ἑνί. Σ.Ώ. Πότερος οὖν ἡμῶν ὁ ἄνα 
ἴ 

ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ πλείω; ΑΖ. ᾿Εγώ. ΣΙ. 
Οὐ - δι. " Υ 2 ᾿ ᾿ δὲ ΡῚ , Ἤν 41. 

ὑκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δὲ ἀπεκρίνου; : 

νων" ὐπἰἸπ΄τὐὐὉ.΄΄ὦοὃὦὃἅΟϑ»»ἍὉ Ὁ ππππρΠ 
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ναί, ΣΙ. Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ φαίνομαι λέ- 
γων, ὃ ἐρωτῶν, ἢ σὺ ὃ ἀποκρινόμενος; .111.. ᾿Εγώ. 
ΣΏ. 1ὐ δ᾽ ἂν ἐγὼ μὲν ἐρωτῶ καὶ ποῖα γράμματα 
Σωκράτους, σὺ δὲ εἴπης, πότερος ὃ λέγων; 414. Ἔ- 
γώ. ΣΙ. Ἴϑι δὴ, ἑνὶ λόγῳ εἰπέ" ὅταν ἐρώτησίές τε 
καὶ ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὃ λέγων; ὃ ἐρω- 
τῶν, ἢ ὃ ἀποκρινόμενος; 4,4. Ὃ ἀποκρινόμενος, 

ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἄρτι δια- 
παντὸς ἐγὼ μὲν ἢν ὃ ἐρωτῶν; 414. ἵνγαΐ, ΣΩ. Σὺ 
δὲ ὃ ἀποκρινόμενος; 4.14. Πάνυ γε. ΣΙ. Τί οὖν; 
τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν εἴρηκε; ΑΔ. Φαίνομαι 

μὲν, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων, ἐγώ. ἐν ἢ 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἐλέχϑη ὅτι περὶ δικαίων καὶ ἀδίχων 
᾿Αλκιβιάδης ὃ χαλὸς ὃ Κλεινίου οὐκ ἐπίσταιτο, οἷοι» 

τὸ δὲ, καὶ μέλλοι εἰς ἕκκλὴσ αν ἐλϑὼν συμ, ϑουλεύ- 
σειν» νέες περὶ ὧν οὐδὲν οἶδεν; οὐ ταῦτ ἦν; 
4.4. Φαΐένεται. ΣΏ. Τὸ τοῦ Εὐριπίδου ἄρα συμ- 
βαίνει, ὦ Ἀλκιβιάδη" σοῦ τάδε κινδυνεύεις, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐμοῦ, ἀκηκοέναι" οὐδ᾽ ἐγώ εἶμι ὃ ταῦτα λέγων, 
ἀλλὰ σὺ ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. “4.4. Καὶ μέντοι εὖ 
λέγεις. “Σ4). ϊαγικὸν γὰρ ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα, 

ἐπιχειρεῖν, ὦ βέλτιστε, διδάσκειν ἃ οὐκ οἶσϑα, ἄμεϑ- 
λήσας μανϑάνειν. ΑΑ΄. Οἶμαι μὲν, ὦ ὦ “Σώκρατες, 
᾿ϑηγαίους ὀλιγάκις βουλεύεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους 

Ἕλληνας πότερα δικαιότερα ἢ ἀδικώτερα. τὼ μὲν 
γὰρ τοιαῦτα ἡγοῦ; »ται δῆλα εἶγαι. ἐώσαντες οὖν 
περὶ αὐτῶν, σκοποῦσιν ὁπότερα συνοίσει πράξασιν». 
οὐ γὰρ ταῦτὰ οἶμαι τά τε δίκαια καὶ τὼ συμφέρον- 
τα ἀλλὰ πολλοῖς δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσασι μεγά- 
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λα ἀδικήματα, καὶ ἑτέροις, νὰ » δίκαια ἐργασαμέ- 
γοις, οὐ ξυνήνεγκε. ΧΧΙ. ΣΏ. Τὶ οὖν; εἰ ὁτιμά- 

λιστα ἕ ἕτερα μὲν τὰ δίκαια παν ὄντα, ἕτερα δὲ 
τὸ συμφέροντα, οὔτι που σὺ αὖ οἴει ταῦτα εἰδέναν 
ὡ συμφέρει τοῖς ἀγϑρώποις; καὶ διότι; ΑΛ. Τί 
γὰρ κωλύει, ὦ “Σώκρατες; εἰ, μὴ μὲ αὖ ἐρήσῃ παρ᾽ 

ὅτου ἔμαϑον, ἢ ὅπως αὐτὸς εὗρον». ΣΏ.. Οἷἵον τοῦ- 

τὸ ποιεῖς" εἴτε μὴ ὀρϑῶς λέγεις, τυγχάνει δὲ δυγα- 
τὸν ἀποδεῖξινι δι οὕπερ καὶ τὸν πρύτερον λόγον, οἵ- 
εἰ δὴ καινὰ ἅττα δεῖν ἀκούειν, ἀποδέξδθυις τε ἑτέρας" 

ὥς τῶν προτέρων οἷον σκευαρίων κατατετριμμένων" 
καὶ οὐκέτ ἂν σὺ αὐτὼ ἀμπίσχοιο, εἰ μὴ τις σοὶ τε- 
κμήριον καϑαρὸν καὶ ἄχραντον οἴσει. ἐγὼ δὲ χαί- 
ρειν ἐάσας τὰς σὰς προδρομας τοῦ λόγου, οὐδὲν ἢτ- 

τον ἐρήσομαι ὅπόϑεν μαϑὼν, αὐτὸ συμφέροντα ἐπί- 
στασαι, καὶ ὅστις ἐστὲ διδάσκαλος " καὶ πάντα ἐκεῖ-- 

γα τὰ πρότερον ἐρωτῶ μιᾷ ἐρωτήσει. ἀλλὰ γὰρ δῆ- 
λον ὡς εἰς ταὐτὸν ἡξεις, καὶ οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαν 

οὔϑ᾽ ὡς ἐξευρὼν οἶσθα τὰ συμφέροντα, οὔὐϑ᾽ ὡς μα- 

ϑών. ΧΧΊ. ἐπειδὴ δὲ τρυφᾷς, καὶ οὐκέτ᾽ ἂν ἡδέως 
τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγου, τοῦτο μὲν ἐῶ χαίρειν, εἴτε 
οἶσθα, εἴτε μὴ, τὸ ̓ ϑηναίοις συμφέροντα" πότερον 
δὲ ταὐτά ἐστι δίκαιά τε καὶ συμφέροντα, ἢ ἕτερα, τὶ 
οὐκ ἀπέδειξας ; εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν μδ, ὥσπϑρ 
ἐγώ σε᾿ εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ λόγῳ διέξελϑε. 

Α.1. 31λλ οὐκ οἶδα εἰ οἵόστ᾽ ἂν εἴην, ὦ “Σώκρατες, 

πρός σε διελϑεῖν. ΣΙ. ᾽4λλ᾽, ὦ γαϑὲ, ἐμὲ ἐκκλησίαν 
γόμισον καὶ δῆμον . χαὶ ἐκεῖ τον σὲ δεήσει ἕνα ἕχα- 
στον πείϑειν. ἢ γάρ; «4. Ἰγαί. Σ.Ω. Οὐκοῦν τοῦ 



᾿ 
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αὐτοῦ ἕνα τὲ οἷόντε εἶναι κατὰ μόνας πεΐϑειν καὺ 

ξυμπόλλους , περὶ ὧν ἂν εἰδῇ, ὥσπερ ὃ γραμματι» 
στὴς ἕνα τὲ πείϑει που περὶ γθωμμάτων καὶ πολ- 

λούς. Ἄχ ΣΙ, Ἢ οὖν καὶ σερὶ ἀριϑμοῦ Ἢ 

αὐτὸς ἕνα τε καὶ πολλοὺς πείσει; 4,4. Ινα. ΣΙ, 

Οὗτος δ᾽ ἔσται ὃ εἰδὼς ὃ ἀριϑμητικός; 414. Πάνν 
γε. Σ.. Οὐκοῦν καὶ σὺ ἅπερ καὶ πολλοὺς οἵόστε 

πείϑειν εἶ, ταῦτα καὶ ἕνα; 414. Εἰκός γε. Σ.). Ἔ: 

στι δὲ ταῦτα δηλονότι ἃ οἶσϑα; ΑΑ. Ιναΐ. ΣΙ. 
᾿ εῚ » , 

Αλλό τι οὖν ἢ τοσούτῳ μόνῳ διαφέρει τοῦ ἐν τῷ δή“ 
ει ς» Ὡ χὃ ΓΎΝΝ [- ε 4 » 

μῳ ῥήτορος ὁ ἐν τῇ τοὰθε ξυνουσίᾳ, ὅτι ὃ μὲν, ἂς 

ϑούόους πείϑει ταῦτα, ὃ δὲ καϑ' ἕνα; 414. Κινδυ- 
ΕἾ κω - 

γεύει. ΧΧΙΠ. ΣΏ. ἴϑι δὴ νῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ 
[ : ἐῚ » δ Ὁ φαΐνεται πολλοὺς τε καὶ ἕνα πείϑειν, ἕν ἐμοὶ ἐμμε- 

λέτησον καὶ ἐπιχείρησον ἐπιδεῖξαι ὡς τὸ δίκαιον ἐνί- 
3. ᾿ ἐ πρϑε οτε οὐ ξυμφέρει. 4... Ὑβριστὴς εἶ, ὦ “Σώκρατες. ἼΣΙΓΣ 

-- ω « 3 τς ᾽ Υ 

Νῦν γοῦν ὕφ᾽ ὑβρεως μέλλω σε πείϑειν τἀναντία 
τ ᾿ 32 ᾿ , οἷς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐθέλεις. 4141..1ἐγεὲ δή. Σ.Ώ. ΑἈποκρί- 

ψου μόνον τὰ ἐρωτώμενα. ΑΑ͂. Μὴ ἀλλὰ σὺ αὐτὸς 
λέγε. Σ.. Τί δαὶ; οὐχ δτιμάλιστα βούλει πεισϑῆ- 
γαν; ΑΔ. Πάντως δὴ που. Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἰ λέγεις 
[ν 3 Γ ε , 3“. ’ η 

ὅτι αὐτὰ οὕτως ἔχει, μάλιστ᾽ ἂν εἴης πεπεισμένος. 
2 - , . 

414. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.. ᾿Ἀ4ποκρίνου δὴ" καὶ ἂν μὴ 
2 ωο .- ᾿ ᾿ 

αὐτὸς οὺ σαυτοῦ ἀκούῃς τι τὰ δίκαια συμφέροντα 
5» 2} ἢ 4 

ἐστὶν, ἄλλῳ λέγοντι μὴ πιστεύσῃς. ΑΔ. Οὕ τοι" 
ΝΙῚ Π . , 2 Ἢ 

ἀλλ ἀποκριτέον. καὶ γὰρ οὐδὲν οἴομαι βλαβὴήσε- 
σϑω. Σ.Ώ. Μαντικὸς γὰρ εἴ. καί μοι λέγε" τῶν 
δικαίων φὴς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔνια δ᾽ οὔ; ΑΔ. 

[ Ἰγαΐ, ανὰ τί δέ; τὰ μὲν, καλὰ εἶναι, αὐτῶν, τὰ δ᾽ 
ῬΙΩΛΊ Φ δ ν" 8 
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οὔ; 411. Πῶς τοῦτο ἐρωτᾷς; ΣΙ. Εἴτις δὴ σοὶ 
ἔδοξεν αἰσχρὰ μὲν, δίκαια δὲ, πράττειν. 414. Οὐκ 
ἔμοιγε. Σι,Ώ. ᾿Αλλὰ πάντα τὰ δίκαια, καὶ καλά; 

4.4. ἵναί. ΣΏ. Τί δ᾽ αὖ τὰ καλά; πότερον πάντα 
ἀγαϑὰὺ, ἢ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ οὖ; 44. Οἶμαι ὅγῶγε, 

“Σώκρατες, ἔνια τῶν καλῶν κακὰ εἶναι. ΣΏ. Ἦ καὶ 

αἰσχρὼ, ἀγαϑά; Α(Α41.. ναί. ΧΧΙΥ. 5. ἦρα λέ- 

γεις τὶ τοιάδε; οἷον, πολλοὶ ἐν πολέμῳ ΠΝ ὐσον- 
τες ἑταί ἰρῳ, ἢ οἰκείῳ, τραὑματα ἔλαβον καὶ ἀπέϑα- 
γον" οἱ δ᾽ οὐ βοηϑήσαντες, δέον, ὑγιεῖς ἀπῆλϑον. 
“1... Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην 
βοήϑειαν, καλὴν μὲν λέγεις, κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν 

τοῦ σῶσαι οὖς ἔδει. τοῦτο δ᾽ ἐστὲν ἀνδρία, 1) οὔ; 

ἌΧ. Ἰναζ ΞΔ, Κακὴν δὲ γε, κατὰ τοὺς θανάτους 

τε καὶ τὸ ἕλκη. ἢ γάρ; «44. ναί. ΣΩ. Ἷρ᾽ οὖν 

οὐκ ἄλλο μὲν ἡ ἀνδρία, ἀλλο δὲ ὃ ϑάνατος; ΑΔ. 
Πάνυ γε. Σ,Ώ. Οὐκ ἄρα κατὰ ταὐτόν γέ ἐστι καλὸν 
καὶ κυκὸν τὸ τοῖς φίλοις βοηϑεῖν; Α΄. Οὐ φαίνε:- 

ται. ΣΏ. Ὅρα τοίνυν εἰ ἢ γε καλὸν, καὶ ἀγαϑὸν, 
ὥσπερ ἐνταῦϑα. κατὰ τὴν ἀνδρίαν γὰρ ὡμολόγεις 

καλὸν εἶναι τὴν βοήϑειαν. τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ σκόπει 
τὴν ἀνδρίαν, ἀγαϑὸν, ἢ κακόν. ὧδε δὲ σκόπει" σὺ 
πιότερὰ ἂν δέξαιο σοὶ εἶναι; ἀγαϑὰ, ἢ κακά; ΑΛ. 

γαϑά. ΣΩ.. Οὐκοῦν τὰ μέγιστα; ΑΑ. Ὁ ΆΒΆΕΙ 
Σ. Καὶ ἵκισταὰ τῶν τοιούτων δὲξ αι ἂν ὀπερεσύρας 

“3.4. πῶς γὰρ οὖ; ΣΙ. ΠΟ οὖν λέγξις περὶ ἂν- 

δρίας; ἐπὶ πόσῳ ἂν αὐτοῦ δεξχιο στέρεσϑαι; 414. 
Οὐδὲ ζὴν ἂν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὧν. ΣΩ. Ἔσχα- 

τὸν ἄρα σοὶ κακὸν εἶναι δοκεῖ ἡ δειλία. ΑΔ. Ἔμοι- 

ξΞυι 
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γε. ΣΏ. ᾿Ἐξίσου τῷ τεϑνάναι, ὡς ἔοικε. 44. Φημί. 

ΧΧΥ, ΣΩ. Οὐκοῦν ϑανάτῳ τὸ καὶ δειλίᾳ ἐναντιώ- 

ταται ζωὴ καὶ ἀνδρία; ΑΖ. ναί. Σ.. Καὶ τὰ μὲν 
μάλιστὰ βοϊλοιό σοι, τὰ δὲ, ἥκιστα. 41... ϊναΐ. ΣΏ.. 

ἌὯρ᾽ ὅτι τὰ μὲν, ἄριστα ἡγῇ, τὰ δὲ, κἀκιστα; 44... 
Πάνυ γε. Σ,Ώ. Τὸ ἄρα βοηϑεῖν ἐν πολέμῳ τοῖς φέ“ 
λοις, ἣ μὲν καλὸν, καὶ' ἀγαϑοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἂν- 

δροίας, καλὸν αὐτὸ πρυθογπῦρ. “ΔΑ. Φαϊνομαὶ γ8. 

ΣΏ. Κατὰ δὲ γε κακοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ ϑαγάτου, 

κακόν. ΑΔ. Ιγαί. Σ.Ω. Οὐκοῦν ὧδε δίκαιον προσ- 
αγορεύειν ἑκάστην τῶν πράξε ἕξων; δίπερ ἢ κακὸν ἐρ- 

γάς ζεται, κακὴν καλεῖς " καὶ ἢ ἀγαϑὸν, ἀγαϑὴν κλη- 
τέον; 41. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. .1ρ᾽ οὖν καὶ ἢ ἀγα- 

ϑὸν, καλόν" ἢ δὲ κακὸν, αἰσχρόν; 414. Ἰγαΐ. ΣΏ. 

Τὴν ἄρα ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βοήϑειαν λέγων 
καλὴν μὲν εἶναι, κακὴν δὲ, οὐδὲν διαφερόντως λέγεις 
ἢ εἰ προεῖπες αὐτὴν, ἄγα ϑὴν μὲν, κακὴν δὲ. ΑΖ. 
“ἰληϑῆ μοὶ δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Οὐδὲν 
ἄρα τῶν καλῶν, καϑόσον καλὸν, κακόν: οὐδὲ τῶν 

αἰσχρῶν, καϑόσον φεύχοῦν ̓ ἀγαθόν. 414. Οὐ φαί- 
νεται. ΧΧΥ͂!. ΣΏ. Ἔτι τοίνυν καὶ ὧδε σκέψαι. 
ὅστις καλῶς πράττει, οὐχὲ καὶ εὖ πράττει; Α4,.,4.. Ἰναΐ, 

ΣΩ.. Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες, οὐκ εὐδχίμονες; ΑΔ. 

Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δὲ ἀγαϑῶν 

ἜΝ, 4.4. Μάλιστα. Σ.Ώ. Κτῶνται δὲ ταῦτα τῷ 

εὖ καὶ καλῶς πράττειν; 41. ναΐ. ΣΩ. Τὸ εὖ ἄρ α 

ποάττειν, ἀγαϑῶν; ὌΝ Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΙ. ΤΑ 

καλὸν ἢ εὐπραγῆν πτν  Ἰναῦ, ὁ ΣΙ: παῦτὸν ἄρα 

ἐφάνη, ἡμῖν πάλιν αὖ καλόν τε καὶ ἀγαθόν. 4,41. Φαί- 

ἜΙ Ὁ 
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ψεται. ΣΏ. Ὅ, τι ἂν ἄρα εὕρωμεν καλόν τε καὶ ἀ- 
᾿ Φ' ᾿ 2» Υ͂ Ὁ ΄ 

αϑὸν, εὑρήσομεν ἕκ γε τούτου τοῦ λόγου. 441. 
4Φ[ἘἘΠ ᾿ , } 2} 

Τνάγκη. ΣΏ. Τί δέ; τὰ ἀγαϑὰ συμφέρει, ἡ οὐ; 

441. “υμφέρει. ΣΏ. μνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δι- 
καίων πῶς ὡμολογήσαμεν; 44. Οἰμαΐ γε τοὺς δίὲ- 
χαια πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναν καλὰ πράττειν. 
ΣΏ. Οὐκοῦν τοὺς τὰ καλὲ, ἀγαϑά; 4.4. ναί. ΣΏ. 
Τὰ δὲ ἀγαϑὰ συμφέρει. Α1Χ.. Ἰγαί, Σ.Ώ. Τὰ δίκαια 
ὥρα, ὦ ̓ ἀλκιβιάδη, συμφέροντα ἐστίν; 4.4. ἼΒοικε. 
ΣΩΏ. Τὶ οὖν; ταῦτα οὐ σὺ ὃ λέγων εἶ, ἐγὼ δὲ ὃ 
ἐρωτῶν; Α΄. Φαΐίνομαι, ὡς ξοικα. .ΣΏ. εἰ οὖν τις 
ΒῚ , , 

ἀνίσταται συμβουλεύσων εἴτε ᾿ϑηναίοις, εἴτε 1ε- 
παρηϑίοις, οἰόμενος γιγνώσκειν τὰ δίκαια καὶ τὸ 
ΒΡ Γ ι Ρ] Π ᾿ ᾽ . ὌἨ 8 2 ἰέ 

αδίκα, φήσειν δὲ εἰδέναι τὰ δίκαια κακὰ ἐνίοτε, ἀλλό 
’ 2 “Ὁ ) 

τι ἢ παταγελῳης ἂν αὐτοῦ; ἐπειδήπερ τυγχάνεις καὶ 
᾽ ᾿ « 3 ᾿ ͵ 4 σὺ λέγων οτι ταῦτά ἐστι δίκαιά τε καὶ ξυμφέροντα; 

ὶ ; ; , ΕἸ 9 ἌΧΥΙΠΙ. 411. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σώκρατες, οὐκ 
᾿ »»ἥ 3... οῳ ͵ 5 φ ον τν -Ὁ » ἘΝ, οἶδα ἔγωγε οὐδ΄ ο, τι λέγω, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἕοικα ἀτό- 

πῶς ἔχοντι. τοτὲ μὲν γάρ μοι ἕτερα δοκεῖ, σοῦ ἐρὼω- 
τῶντος, τοτὲ δὲ ἄλλα. ΣΙ. Εἶτα τοῦτο, ὦ ΠΝ ἀ- 
γνθεῖς τὸ πάθημα τί ἐστε; Α,. Πάνυ γε. ΣΏ. Οἱ- 

εἰ ἂν οὖν, εἴτις ἐρωτῴη σὲ, δύο ὀφϑαλμοὺς, ἢ τρεῖς 
ἔχεις; καὶ δύο χεῖρας, ἢ τέτταρας; ἢ ἀλλό τι τῶν 

τοιευύτων" τοτὲ μὲν ἕτερα ἂν ἀποχρίνασθϑαν, τοτὲ 
δὲ ἄλλα; ἢ ἀεὶ τὸ αὐτά; 4. Ζ,έδοικα μὲν ἔγωγε 
ω ΤΥ -ρ ὩΣ ’ ᾿ 2 ᾿ 3 ηδη περὶ ἐμαυτοῦ, οἰμαι μέντοι τιὶ αυτά. “Σ,. Οὐκ- 
-- ε! πὶ ἴδ - 2 2) 

οὔν ὁτι οἶσθα, τοῦτ αἴτιον; ΑΔ. Οἶμαι ἔγωγε. 

ΣΩ. Μερὶ ὧ) ἄρα ἄκων τιὶὶ ἐναντέα ἀποκρίνῃ, δῆ- 

λον τι περὺ τούτων οὐκ οἶσϑα. 414... Εἰκός γε. 2.2. 
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3 - 

Οὐκοῦν γε καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίχων, καὶ 
- 5 - Ἁ - -»ὝΝ“ 

καλῶν καὶ αἰσχρῶν, καὶ κακῶν καὶ ἀγαθῶν, καὶὲ 
ϑ »ν 

συμφερόντων καὶ μὴ, ἀποκρινόμενος, φὴς πλαγᾶ- 
- 5 ο» ῳ ι ᾿ π ἀπε ν Χ 3 

σϑαι. εἶτα οὐ δῆλον ὁτι διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὖ- 
τῶν, διὰ ταῦτα πλανᾷ; 4.4. Ἔμοιγε. ΧΧΥΠ͵ΠΙ. Σ΄ 
γὼ ἢ Ε {τ , » 3 
᾿ρ᾽ οὖν οὕτω καὶ ἔχει; ἐπειδάν τις τὶ μὴ εἰδῇ, ἀνα- 
γκαῖον περὶ τούτων πλαγᾶσϑαι τὴν ψυχήν; . ΖΗ, 

Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Τί οὖν; οἶσϑα ὅντινα τρ πον 

ἀναβήσῃ εἰς τὸν οὐρανόν; 414. Μὸὰὼ 4 οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩΏ. Ἢ καὶ πλανᾶται σοῦ ἡ δόξα περὲ ταῦτα; 414. 

Οὐ δῆτα. 1.5.4). Τὸ δ᾽ αἴτιον οἶσϑα; ἢ ἐγὼ φράσω; : 
414. Φράσον. “2. Ὅτι, ὦ φίλε, οὐκ οἶξι εὐτὸ ἐπί- 

στασϑαι, οὐκ ἐπιστάμενος. Α͂Α͂. Πῶς αὖ τοῦτο λέ- 

γεις; Σ,ἢ. Ὅρα καὶ σὺ κοινῇ. ἃ μὴ ἐπίατασαι, γι- 
γγνώσκεις δὲ ὅτι οὐκ ἐπίστασαι, πλανᾷ περὶ τὰ του- 
αὗτα; ὥσπερ περὶ ὄψου σκευασίας, οἶσϑα δὴ που 

ὕτι οὐκ οἶσϑα; 4.1. Πάνυ γε. Σ.Ώ. Πότερον οὖν 

αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζεις ὅπως χρὴ σκευάζειν, καὶ 

πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπισταμένῳ ἐπιτρέπεις; Α«. Οὕτω. 
ΣΙ. Τί δ᾽ εἰ ἐν νηὶ πλέοις, ἄρα δοξάζοις ἂν πότς- 

ρον χρὴ τὸν οἴακα εἴσω ἄγειν, ἢ ἔξω; καὶ ἅτε οὐκ 

εἰδὼς, πλανῷο ἄν; ἢ τῷ κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἂν η- 

συχίαν ἄγοις; ΑΔ. Τῷ κυβερνήτῃ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα 
περὶ ἃ μὴ οἶσϑα πλανᾷ, ἄν περ εἰδῇς ὅ ὅτι οὐκ οἷ- 
σϑα; Α4. Οὐκ ἔοικα. ΧΧΙΧ. Σ.. Ἐννοεῖς οὖν 
ὅτι καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐ ἐν τῇ ἢ πράξει διὰ ταύτην τὴν 

ἀγνοιὰν ἑστὲ, τὴν τοῦ μὴ εἰδότα οἴεσθαι εἰδέναι. 
Δ“. Πῶς αὖ λέγεις τοῦτο; Σ.,). 1ότε που ἐπιχει- 
ροῦμεν πράττει», ὅταν ἐλθνα εἰδέναν ὁ, τι πράτ- 
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τομὲν; (44. Ναί. ΣΩ. Ὅταν δὲ γέ ποὺ τινὲς μὴ 
οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις παραδιδόασι; 414. Πῶς δ᾽ 

οὔ; Σ,Ώ. Οὐκοῦν οἵ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδότων, ἄνα- 
μάρτητοι ζῶσι, διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐπιτρέπειν; 
“4.4.. Ἰναΐ. ΣΏ. Τένες οὖν οἱ ἁμαρτάνοντες; οὗ γάρ 
που οἵ γε εἰδότεςς 4. Οὐ δῆτα. ΣΩΏ. ᾿Επειδὴ δὲ 

οὔϑ᾽ οἵ εἰδότες, οὔϑ᾽ οἵ τῶν μὴ εἰδότων εἰδότες ὅτι 
οὐκ ἴσασιν, ἢ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ εἰδότες, οἱό- 

μενοι δ᾽ εἰδέναι; 4.4. Οὐκ: ἀλλὰ οὗτοι. ΣΩ. Α4- 
τη ρα ἡ ἄγνοια, τῶν κακῶν αἰτία, καὶ ἢ ἐπονείΐδυ- 

στος ὑμαθιν 41... τγαί. Σ.Ω. Οὐκοῦν ὅταν 7 σερὶ 

τὰ μέγιστα, τότε ΣαπθυγΟΈΣ τη κοαὺ αἰσχίστη; 4414. 
Πολλὴ γε. ΣΏ. Τί οὖν; ἔχεις μείξω εἰπεῖν δεκαίων 
τε καὶ καλῶν, καὶ ἀγαϑῶν καὶ ξυμφερόντων; 4.4. 
Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν περὴ ταῦτα σὺ φὴς πλανὰ- 
σϑαι; 417. ναί. ΣΩΏ. Εἰ δὲ πλαγᾷ, ἀρ οὐ δῆλον 

ἐκ τῶν ἕμπροσϑεν, ὃτι οὔ μόνον ἀγνοεῖς τιὶ μέγιστα, 

ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰδὼς οἴει ταῦτα εἰδέναι; 44. Κιν- 
δυνεύω. ΧΧΧ. ΣΩ.. Βαβαὶ ἄρα, ὦ ̓ 1λκιβιάδη, οἵ- 
ον πάϑος πέπονθας" ὁ ἐγὼ ὀνομάζειν μὲν ὀκνῶ, ὃ- 
μως δὲ, ἐπειδὴ μόνω ἐσμὲν, ῥητέον. ἀμαϑίᾳ γὰρ 
ξυνοικεῖς, ὦ βέλτιστε, τῇ αἰσχέστῃ, ὡς ὃ λόγος σοῦ 
κατηγορεῖ, καὶ σὺ σαυτοῦ. διὸ καὶ ἄττεις ἄρα πρὸς 

τοὶ πολιτικὰ πρὲν ποαιδευϑῆναι. πέπονθας δὲ τοῦτο 

οὐ οὺ μόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν πραττόντων 

τὰ τῆσδε τῆς πόλεως, πλὴν ὀλίγων τε κιχὶ ἴσως τοῦ 

σοὺ ἐπιτρόπου Περικλέους. «411. “ὲέγεταί γε, ὦ Σώ- 

κροατες, οὔκ ἀπὸ ταυτομάτου σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ 

σπολλοὶς καὶ σοφοῖς συγγεγονέναι, καὶ πυϑοκλείδῃ, 



ἀ...}.119.8. ΑΤΟΙΒΙΑΏΕΘΒ 1- 5, 

καὶ Ἀναξαγόρᾳ" καὶ γῦν τηλικοῦτος ὧν, Ζ]ἀμωνγιυ 

ξύνεστιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα. Σ,Ω. 1 οὖν; ἤδη τι- 
γιὶ εἶδες σοφὸν ὅτιοῦν, ἀδυνατοῦντα ποιῆσαι ἄλλον 
σοφὸν ἅτπίερ αὐτός; ὥσπερ ὃς σὲ ἐδίδαξε γράμματα, 

αὐτός τε ἣν σοφὸς, καὶ σὲ ἐποίησε, τῶν τε ἄλλων ὃν- 
τινα ἐβούλετο. ἦ γάρ; 411.. Νναί; ΣΩ. Οὐκοῦν 

καὶ σὺ ὃ παρ᾿ ἐκείνου μαϑὼν, ἄλλον οἱόστε ἔσῃ; 
«4.1. ναί. ΣΏ. Καὶ ὃ κιϑαριοτὴς δὲ καὶ ὃ παιδο- 
τρίβης ὡσαύτως. 41. Πάνυ 78: ΧΧΧΙ. Σ. Κα- 

λὸν γὰρ δὴ που τοῦτο τεκμήριον τῶν ἐπισταμένων 
ὅτιοῦν, ὅτι ἐπέστανται, ἐπειδὰν καὶ ἄλλον οἷο τῈ ὠ- 
σιν ἀποδεῖξαι ἐπιστάμενον. 41. “Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏ. 
Τί οὖν; ἔχεις εἰπεῖν Περικλῆς τίνα ἐποίησε σοφόν; ; 
ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξάμενος; 4.4. Τί δ᾽ εἰ τὼ Περι- 

πλέους υἱέε ἡλιϑίω ἐγενέσθην, ὦ Σώκρατες; “ΣΏ. 

"ἀλλὰ Κλεινίαν, τὸν σὸν ἀδελφόν. 414. Τί δ᾽ ἂν αὖ 

Κλευνέαν λέγοις, μαινόμενον ἄνϑρωπον; ΣΏ. Ἐ- 
πειδὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαίνεται, τὼ δὲ Περικλέ- 
ους υἱέε, ἡλυϑέω ἐγενέσθην, σοὶ τίνα αἰτίαν ἀναϑῶ- 
μεν διότι σὲ οὕτως ἔχοντα, περιορᾷ; Α4.. ᾿Εγὼ, οἷ- 
μαι, αἴτιος, οὐ προσέχων τὸν νοῦν. Σ᾿. ᾿Αλλὰ τῶν 

ἄλλων ᾿“ϑηναίων, ἢ τῶν ξένων, δοῦλον ἢ ἐλεύϑερον, 

εἰπὲ, ὅστις αἰτέαν ἔχει διὰ τὴν Περικλέους συνουσί- 
αν σοφώτερος γεγονέναι" ὥσπερ ἐγὼ ἔχω σοὶ εἰπεῖν, 
διὰ τὴν Ζήνωνος, Πυϑόδωρον τὸν ᾿Ισολόχου, καὺ 
Καλλίαν τὸν Καλλιάδου: ὧν ἑκάτερος Ζήνωνι ἕκα- 
τὸν μγᾶς τελέσας, σοφός τὸ καὶ ἐλλόγιμος γέγονεν. 
4.14. Δλλὰ μὰ Δ᾽ οὐκ ἔχω. ΧΧΧΙ. ΣΙ. Εἶεν. τέ 
οὖν διανοῇ περὶ σαυτοῦ; πότερον ἐᾷν, ὡς γῦν ἔχεις, 
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4) ἐπιμέλειαν τινὰ ποιεῖσϑαι; Α.4.. ΚΚοινῇ βουλῇ, ὦ 
“Σώκρατες. καίτοι ἐννοῶ σου εἰπόντος καὶ ξυγχωρῶ. 

δοκοῦσι γάρ μοι οἵ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες, ἐκτὸς 

ὀλίγων, ἀπαίδευτοι εἶναι. Σ.Ώ. Εἶτα τὲ δὴ τοῦτο; 
“1. Εἰ μέν που σαν πεπαιδευμένοι, ἔδει ἂν τὸν 
ἐπιχειροῦντα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσθαι, μαϑόντα καὶ 
ἀσκήσαντα ἱέναι ὡς ἐπ᾿ ἀϑλητάς" γῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ 

οὗτοι ἰδιωτικῶς ἔχοντες ἐληλύϑασιν ἐπὶ τὰ τῆς σιό- 
λεως, τέ δεὶ ἀσκεῖν καὶ μανϑάνοντα πράγματα ἔχειν; 
ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὅτε τούτων τῇ 7ὲ φύσει πάνυ πολὺ 
περιέσομαι. Σ.Ώ. Βαβαὶ, οἷον, ὦ ἄριστε, τοῦτ᾽ εἰ- 
θηκας" ὡς ἀνάξιον τῆς ἰδέας, καὶ τῶν ἄλλων τῶν 
σοὶ ὑπαρχόντων. “4.41. Τί μάλιστα, καὶ πρὸς τὲ τοῦ- 
το ᾿Ἀέγδιρ, ὦ “Σωκρατεῷ; »ἌΟΥ “ἡγανακτῶ ὑπέρ τε τοῦ 

σοῦ καὶ τοῦ ἐμοῦ ἔρωτος. ΑΔ. Τί δὴ; ΣΏ. Εἰ ἡ- 
ξίωσας τὸν ἀγῶνα σοὶ εἶναν πρὸς τοὺς ἐνθάδε ἂν- 

ϑοώπους. ΑΔ. ᾿Αλλὰ πρὸς τίνας μὴν; ΣΩ. Ἄξιον 

τοῦτο καὶ ἔρεσϑαι ἄνδρα οἰόμενον μεγαλόφρονα εἶναι. 
ΧΧΧΠΗ. 414. Πῶς λέγεις; οὐ πρὸς τούτους μοὺ 
ἀγών; “ΣΏ. Ἀλλὰ κἂν εἰ, τριήρη διενοοῦ κυβερνῶν 
μέλλουσαν ναυμαχεῖν, ἤρκει ἂν σοι τῶν συνναυτῶν 
βελτίστῳ εἶναι τὰ κυβερνητικά; ἢ ταῦτα μὲν ᾧου 
ἂν δεῖν ὑπάρχειν, ἀπέβλεπες δὲ εἰς τοὺς ὡς ἀληϑῶς 

ἀνταγωνιστὶς, ἀλλ οὐχ ὡς νῦν, εἰς τοὺς συναγωνι- 
στάς; ὧν δεῖ που περιγενέσθαι σὲ δεῖ τοσοῦτον, ὧσ- 
τὸ μὴ συνανταγωνίζεσϑαι, ἀλλὰ καταφρογηϑέντας 

συναγωνίζεσθαί σοι πρὸς τοὺς πολεμίους; εἰ δὴ τῷ 
ὄντι γε καλόν τι ἔργον ἀποδείξασϑαι διανοῇ, καὶ 

ἄξιον σαυτοῦ τε χαὶ τῆς πόλεως. 4.4. ἀλλὰ μὲν δὴ 
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διανοοῦμαΐ γε. ΣΏ. Πάνυ ἀρὰ σοὶ ἄξιον ἀγαπᾷν 
΄“ Ο Ἔν 3 2 ΄“- 

εἰ τῶν στρατιωτῶν βελτίων εἰ, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τοὺς τῶν 
2 Π ε 2 Ι Φ ’ » Ι 

ἀντιπάλων ἡγεμόνας ἀποβλέπειν, ὁπότε ἐκείνων βελ- 
τίων γένοιο σχοποῦντα, καὶ ἀσκοῦντα πρὸς ἐκεί- 

͵ ι ᾿ Π ΜΠ πε ἢ 
γους. ΑΛ. “Ζὲέγεις δὲ τένας τούτους, ὦ Σώκρατες; 

ΣΩ. Οὐκ οἶσϑα ἡμῶν τὴν πόλιν “ακεδαιμονέοις τῇ 
ΝΥ - Υ Ὁ ὃ- ς ΄ 

καὶ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ πολεμοῖσαν ἑκάστοτε; Α΄. 
9 -- ᾿ . τί Ὁ 37 ς͵, 

᾿«Δἀληϑῆ λέγεις. Σ.Ώ. Οὐκοῦν, εἴπερ ἐν νῷ ἔχεις ἡγδ- 

μὼν εἶναι τῆσδε τῆς πόλεως, ὡς πρὸς τοὺς “ακεδα!- 
“- οἷᾧ 8 ὕ ε« 

μονίων βασιλεῖς καὶ τοὺς Περσῶν τὸν ἀγῶνα σοὶ ἡ- 
γούμενος εἶναι, ὀρϑῶς ἂν ἡγοῖο; ΑΛ. Κινδυνεύεις 
3 - ᾿ ΤᾺ "ἢ ἘΣΣῚ ᾿ 
ἀληϑὴ λέγειν. ΧΧΧΙΥ, ΣΩ. Οὐκ, ὦ ᾿γαϑέ" ἀλλὰ 
πρὸς Μειδίαν σὲ δεῖ τὸν ὀρτυγοτρόφον ἀποβλέπει: θυ τὸ θτυχυτροῷ πειν, 

Ν ’ [2 ΠΕΡ “Ἔ 
καὶ ἄλλους τοιούτους, οἵ τὰ τῆς πόλεως πράττειν ἐ- 

- γ .α' . 

σιχειροῦσιν, ἕτε τὴν ἀνδραποδώδη (φαῖεν ἂν αἵ γυ- 
Ὁ Ε - ἘΜΟῚ Γ 

ναΐκες) τρίχα ἔχοντες ἐπὲὶ τῇ ψυχῇ, ὕπ᾽ ἀμουσίυς, 
2: ϑ , ᾿ , 

καὶ οὕπω ἀποβεβληκότες, ἔτι δὲ βαρβαρίζοντες, ἐλη- 
ι . ΡῚ 2 

λύϑασι κολακεύΐσοντες τὴν πόλι», ἀλλ᾽ οὐκ ἄρξοντες. 
σρὸὺς τούτους σὲ δεὶ οὕσπερ λέγω βλέποντα, σαυτοῦ 

δὲ ἀμελεῖν " καὶ μήτε μανϑάνειν ὅσα μαϑήσεως ἔχε- 
ται, μέλλοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνέζεσϑαν, μήτε 
ἀσκεῖν ὅσα δεῖται ἀσκήσεως, καὶ πᾶσαν παρασκευὴν 

ῳ , ΕῚ 4 “ 

παρασκευασάμενον, οὕτως ἰέναι ἐπὲὶ τὰ τῆς πόλεως. 
ΡῚ 2 ΕῚ - οἷ 

«4... .Αἥλλ .. ὦ Σώκρατες, δοκεῖς μέν μοι ἀληϑῆ λέ- 
γεεν" οἶμαι μέντοι τοὺς τε “ακεδαιμονίων στρατη- 

3 - -ὖ ᾿ ϑενυ ᾿ ϑῳ 

γοὺς καὶ τῶν Περσῶν βασιλέα οὐδὲν διαφέρειν τῶν 
7. 9 “2 τ ι ᾽ 

ἄλλων. Σ.Ώ. .41λλ᾽, ὦ ἄριστε, τὴν οἴησιν ταύτην σκό- 
πεῖ οἵαν ἔχεις. ΑΔ. Τοῦ πέρι; Σύ). Πρῶτον μὲν, 

Ελ) , δ. »"». δ ἡ ἂν ποτέρως ἂν οἴει σαυτοῦ μᾶλλον ἐπιμεληϑῆγαι; φο- 
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βούμενός τε καὶ οἰόμενος δεινοὺς αὐτοὺς εἶναι, ἢ 

μὴ; «4114. Ζηλονότι καὶ εἰ δεινοὺς οἰοίμην. ΣΏ. 
“Μῶν οὖν οἴει τὶ βλαβήσεσθαι, ἐπιμεληϑεὶς σαυτοῦ; 

444. Οὐδαμῶς ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνήσεσϑαι. Σ,Ώ, 

Οὐκοῦν ἕν μὲν τοῦτο τοσοῦτο κακὸν ἔχει ἡ οἴησις 
αὕτη. 414. ᾿Δληϑὴ λέγεις. ΧΧΧΎ, ΣΙ. Τὸ δεὺ- 
τερον τοίνυν, ὅτι καὶ ψευδὴς ἐστιν, ἐκ τῶν εἰκότων 

σκέψαι. ΑἍΔ1.. Πῶς δὴ; ΖΣΏ. Πότερον εἰκὸς ἀμεί- 
᾿ Ἃ ᾿ 

γους γίγνεσϑαι φήσεις ἐν ἀεέμον: γένεσιν, 7 ἢ μὴ; 

4... 4]ηλονότι ἐν τοῖς γενναίοις. ΣΙ. οὐ βοῦν, τ 
δὺ φύντας, ἐὰὲν καὶ εὖ τραφῶσιν, οὕτω τελέους γίξ 

ΝῚ 3 

γρεσϑαι πρὸς ἀρετήν; 4111. ᾿4ν»ἀγκη. Σ,.. Σκεψοα- 
μεϑα δὴ, τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτιϑέντες, 

πρῶτον μὲν, εἰ δοκοῦσι φαυλοτέρων γενῶν εἶναι οὗ 
“ -Ο οΧ 9 ΄, 

“ακεδαιμονίων καὶ Περσῶν βασιλεῖς. ἢ οὐκ ἴσμεν 
ε αὶ ᾿ ς ͵ ε ᾿ 9 Ὧ ., 

ὡς οἱ μὲν, “Ἡρακλέους, οὗ δὲ, “Ιχαιμένους ἕκγονοι; 
Π ΓΝ . ᾿ ᾿’ Ἃ πεν} ᾿ 5 

τὸ δὲ Ἐθοϑλξους τε γένος καὶ τὸ Αἰχαιμένους εἰς 

Περσέα τὸν Ζ1:ὸς ἀναφέθεται. 411. Καὶ γὰρ τὸ ἡ- 

μέτερον, ὦ Σώκρατες, εἷς Εὐρυσάκη" τὸ δ᾽ Εὐρου- 
σάκους, εἰς ΖΔ΄Ια. ΣΩ. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ γεν- 

ωῳὭ ϑ οἢ 

γαῖε Αλκιβιάδη, εἰς Ζ“αίδαλον" ὃ δὲ Ζαίδαλος, εἰς 
" ι ͵ 39 Ὶ ᾿ ᾿ ἕ᾿ Ὁ 2 
Πφαίστον, τὸν Ζιιός. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων, ἀπ αὖ- 

“ο΄Ὁἷἦ 9 - 5 2 , Γ 

τῶν ἀρξάμενα, βασιλεῖς εἰσιν ἐκ βασιλέων, μὲχρυ 
ς τ 2 Ν ᾿ 

Ζιύς: οἱ μὲν, ᾿ἄργοὺς τε καὶ “απεδαίμονος" οἵ δὲ, 
-ἷὉ ἊΝ "» 39 

τῆς Περσίδος τοαιεέ" πολλάκις δὲ καὶ τῆς Ασίας, 
ει ν -“ὕὉἦ ς -Ὁ 2 Ὁ 

ὠσπδῷ κιχὶ γῦν. ἡμεῖς δὲ, αὐτοί τε ἰδιῶται καὶ οἵ 
πατέρες. εἰ δὲ καὶ τοὺς προγόνους σὲ δέοι καὶ τὴν 

ῃ 9 3 -Ὁο Ὁ « 

πατρίδα Εὐρυσάχους ἐπιδεῖξαι Σαλουμῖνα, ἢ τὴν 
3 - Ὁ 2» " 2 ΡῈ, - 

ΑΔιαπκοὺ τοῦ ἔτι προτέρου Αἴγιναν, «ἀρταξερξὴ τῷ 
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Ξέρξου πόσον ἂν οἵη γέλωτα ὔὕφλειν;, ΧΧΧΥ͂Ι. ἀλλ 
ὅρα μὴ τῷ τὲ γένους ὄγκῳ ἐλαττώμεϑα τῶν ἀνδρῶν, 
καὶ τῇ ἄλλη τροφῇ. ῆ. οὐκ ἤσϑησαι τοῖς τε “ἀκε- 

δαιμονίων βασιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὰ ὑπάρχοντα ; ὧν 
αἵ γυναῖκες δημοσίᾳ φυλάττονταν ὑπὸ τῶν ἐφόρων, 
ὕπως εἰς δύναμιν μὴ λάϑῃ ἐξ ἄλλου γενόμενος ὃ βα- 
σιλεὺς, ἢ ἐξ “Πρακλειδῶν. ὃ δὲ Περσῶν τοσοῦτον 
ὑπερβάλλει, ὥστε οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει ὡς ἐξ ἄλλον 
βασιλεὺς ἂν γένοιτο, ἢ ἐξ αὐτοῦ. διὸ οὐ φρουρεῖ- 
ται ἡ τοῦ βασιλέως υν». ἀλλ᾽ ἢ ὑπὸ φόβου. ἔσει- 

δὲν δὲ γένηται ὁ παῖς ὃ πρεσβύτατος, οὗπερ ἡ ἀρ- 
χὴ, πρῶτον μὲν ἑορτάξζουσι πάντες οὗ ἐν τῇ θασιλέ- 
ὡς, ὧν ἂν ἄρχη, εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χ ΟΟῸΝ ταύ τῇ 
τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέϑλια πᾶσα ϑύει καὶ ἑορτά- 
ξεν ἡ ̓σία᾽ ἡμῶν δὲ γεννωμένων, τὸ τοῦ κωμῳδο- 
ποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ γεύτονες σφόδρα τοι αἰσϑόνονται, 
ὦ ᾿Αλκιβιάδη. μετὰ τοῦτο τρέφεται ὃ παῖς, οὐγ 
ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ ὀλίγου ἀξίας, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ εὐνού- 

χων, οἷ ἂν δοκῶσι τῶν περὲ βασιλέα ἄριστοι εἶναι" 
οἷς τάτε ἀλλα προστέτοικτιαι ἐπιμελεῖσϑαν τοῦ γεν- 

νωμένου, καὶ ὅπως δτικάλλιστος ἔσται μηχανᾶσϑαι, 
ἀναπλάττοντας τά τὲ μέλη τοῦ παιδὸς καὶ κατορ- 

ϑοῦντας. καὶ ταῦτα δρῶντες, ἐν μεγάλη τιμὴ εἰσίν, 
ΧΧΧΥΙ. ἐπειδὰν δὲ ἑπτέτεις γένωνται οἱ παῖδες, 

ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ ἐπὲ τοὺς τούτων διδασκάλους 

φοιτῶσι" καὶ ἐπὶ τὰς ϑήρας ἄρχονται ἱέναι. δὲς 
ἑπτὰ δὲ γενομένων ἐτῶν, τὸν παῖδα παραλαμβάνου- 
σιν οὕς ἐκεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομάζου- 

σιν. εἰσὶ δὲ ἐξειλεγμένου ἱιερσῶν οἵ ἄριστοι δόξαν- 
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ΕῚ ε Π ’ ω ΄ Πα τες ἐν ἡλικίᾳ τέτταρθου, ὁ. πε ιοὐψρτότοῦ, ΘΑ δι- 
καιότατος, καὶ ὃ σωφρονέστατος, καὶ ὃ ἀνδρειότα- 
τος. ὧν ὁ μὲν μαγείαν τὲ διδάσκει τὴν Ζωροάστρου 
τοῦ Ὡρομάζου (ἔστι δὲ τοῦτο ϑεῶν ϑεραπεία) δι- 

Γ 4 ἣν 4 δ, [π « ’ 32 

δάσκεν δὲ καὶ τὰ βασιλικά" ὁ δὲ δικαιότατος, ἀλη- 

ϑεύειν διὰ παντὸς τοῦ βίον" ὃ δὲ σωφρονέστατος, 
ὃν ς ἢ ἔων » 9 -ὦἷ ηὃ »οΣθορὄ ἢ εἰ δ)εὺϑ 

μηδ᾽ ὑπὸ μιᾶς ἀρχεσϑαι τῶν ηδονῶν ἵνα ἐλεύϑερος 

εἶναι ἐδθίζηται, καὶ ὄντως βασιλεὺς, ἄρχων πρῶτα 

τῶν ἐν αὑτῷ, ἀλλὰ μὴ δουλεύων) ὃ δὲ ἀνδρειότα- 
τος, ἄφοβον καὶ ἀδεῶ παρασκευάζων, ὅταν δεέσῃ, 

δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ «ἀλκιβιάδη, Περικλῆς ἐπὲ-- 
στησε παιδαγωγὸν τῶν οἰκετῶν τὸν ἀχρειότατον ὑπὸ 
γήρως, Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα. διῆλθον δὲ καὶ τὴν 

, Ἶ -“᾿ ἜΡΙΣ Δ᾽ 
ἄλλην ἄν σου τῶν ἀνταγωνιστῶν τροφὴν τε καὶ παι- 

δείαν, εἰ μὴ πολὺ ἴογον ἢν" καὶ ἅμα ταῦτα ἱκανιὶ 
δηλῶσαι καὶ τἄλλα ὅσα τοὑτοὶς ἀκύλουϑα. τῆς δὲ 

[ ᾿ ἘΝ ο-ἷὉ 

σῆς γενέσεως, ὦ “Δλκιβιάδη, καὶ τροφῆς καὶ παι- 
Π ΠῚ ΤΡ (ὁ ς ω- 3 Γ ε 2 5 - 

δείας, ἢ ἄλλου ὁτουοῦν Αϑηναίων, : ὡς ἔπος εἰπεῖν) 
39 η οὐδενὶ μέλει, εὖ μὴ εἴτις ἐραστὴς σου τυγχάνει ὦν. 

εἰ δ᾽ αὖ ἐθέλεις εἰς πλούτους ἀποβλέψαι καὶ τρυφὰς 
καὶ ἐσθῆτας, ἱματίων Θ᾽ ἕλξεις, καὶ μύρων ἀλου- 

φάς, καὶ ϑεραπόντων πλήϑους ἀκολουϑίας, τὴν τὲ 
4 ς , ᾿ -Ὃοο 3 Ρ }" 3. ΕΝ 

αλλην ἁβρότητα τὴν Περσῶν, αιἰσχυνϑείης ἂν πὸ 

σαυτῷ, αἰσϑόμενος ὅσον αὐτῶν ἐλλείπεις. ΧΧΧΥΉΗΙ. 

εἰ δ᾽ αὖ ἐθελήσεις εἰς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότη- 
τὰ ἀποβλέψαι, καὶ εὐχέρειαν καὶ εὐκολίαν, καὶ 
μεγαλοφροσύνην, καὶ εὐταξίαν, καὶ ἀνδρέαν, καὶ 

καρτερίαν, καὶ φιλοπονίαν, καὶ φιλογεικέαν, καὶ 
᾽ “»" 2 « ͵ 

φιλοτιμίας τὰς “Ιακεδαιμονίων, παῖδα ἂν ἡγήσαιο 
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᾿ -»Ὕ -ο ἵ 5 ς» Ε, Ἂ ΄ 

σαυτὸν πῶσι τοὶς τοιούτοις. εὖ δ᾽ αὖ τι καὶ πλού- 

τῳ προσέχεις, καὶ κατὰ τοῦτο οἴει τὶ εἶναι, μηδὲ 
Ὁ -“-ὖ7ἢ Ὁ ΄ ) , τ΄ ἐτὰ 

τοῦτο ἂν ἡμῖν ἄῤῥητον ἔστω, ἐάν πως αἴσϑῃ οὗ εἶ, 
τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ϑέλεις τοὺς “ακεδαιμονέων πλοῦ- 

3 - 1 «; . ἢ ἐπ -“ ) -- » Υ 

τους ἰδεῖν, γνώση ὅτι πολὺ τἀνϑάδε τῶν ἐκεῖ ἐλλεί-- 
« ᾿ ω , - ϑι ἃ οὖ 

πει. γῆν μὲν γὰρ ὁσὴν ἔχουσι τῆς ὃ ἑαυτῶν καὶ 
Μεσήνης, οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀμφισβητήσειε τῶν τῇδε πλὴ- 

ΕῚ ι σῳ 3ῳ} 3 , Π -Ὁ 

ϑει οὐδὲ ἀρετῇ, οὐδ᾽ αὖ ἀνδραπόδων κτήσει, τῶν 
2, Ἃ Ὁ .-ς -- 329. Ἃ “ εἰ 

τε ἄλλων καὶ τῶν Εἰλωτικῶν, οὐδὲ μὴν ἵππων γε, 
ΟΦ ὦ 3. .;Ὁ»} Π ᾿ ΄ ᾿ 

οὐδ᾽ ὁσ ἄλλα βοσκήματα κατὰ Πῆεσήνην νέμεται. 
ΧΧΧΙΧ, ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ἐῶ χαΐρειν" χρυ- 

Υ͂ 4 ᾿ 5 Υ͂ 3 » »» -. ζκ. [4] 

σίον δὲ καὶ ἀργύριον οὐκ ἔστιν ἐν πᾶσιν Ελλησιν ἢ- 
ΕΣ , . 2! 

σον ἐν “ακεδαίμοσιν ἰδίᾳ. πολλὰς γὼρ ἤδη γενεὰς 
, ᾿ 2 ΡῚ «- 

εἰσέρχεται μὲν αὐτὸς ἐξ ἁπάντων τῶν ᾿ Ελλήνων, πολ- 
ι “ν»!Ἀ , 2 

λάκις δὲ καὶ βαρβάρων, ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε" 
3 , “Ὥω ι ᾿ Ν] Π - «ι « Ἂ 7 

ἀλλ ἀτεχνῶς, κατὰ τὸν Αϊισώπου μῦϑον, ὧν ἡ ἀλὼω- 

σηξ πρὸς τὸν λέοντα εἶπε, καὶ τοὺ εἰς “ακεδαίμονα 

ψομίσματος εἰσιόντος μὲν τὰ ἴχνη τὰ ἐκεῖσε τετραμ- 
ἢ “Ὁ 2 ΄ ὃς ὃ - 5. ὃ κ᾿ 

μένα δῆλα, ἐξιόντος δὲ, οὐδαμῇ ἂν τις ἔδοι. ὡστε 

εὖ χρὴ εἰδέναι, ὅτι καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἱ ἐκεῖ 
πλουσιώτατοι εἰσὶ τῶν Ελλήνων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων 
ὃ βασιλεὺς. ἔκ τε γὰρ τῶν τοιούτων μέγισται λή- 

ψεις καὶ πλεῖσται εἰσὶ τοῖς βασιλεῦσιν. ἔτι δὲ καὶ 
2 " .« -Ὁ 

ὃ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν 

οἱ «Τακεδαιμόνιοι τοῖς βυσιλεῦσι. καὶ τὰ μὲν “6- 
κεδαιμονίων, ὡς πρὸς “βλληνικοὺς μὲν πλούτους, με- 

γάλα" ὡς δὲ σιρὸς τοὺς Περσικοὺς, καὶ τοῦ ἐκείνων 
; 3 ΄ } ͵ ὦ δ... 81 2 ι βασιλέως, οὐδὲν. ΧΤ,. ἐπεί ποτ΄ ἐγὼ ἤκουσα ἀνδρὸς 

3 ἔ -»Ἥ ΕῚ ᾿ ἢ “Ἵοἷ;΄ »» 
ἀξιοτπιύστου τῶν ἀγαβεβηκότων παρὰ βασιλέα, ὃς ἔφη 

{ 
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παρελϑεῖν χώραν πάνυ πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν, ἐγγὺς 
ἡμερησίαν ὁδόν" ἣν καλεὺν τοὺς ἐπεγωῤέθης ζώνη» 

τῆς βασιλέως γυναικός. εἶναι δὲ καὶ ἄλλην, ἣν αὖ 

καλεῖσθαι καλύπτραν" καὶ ἄλλους πολλοὺς τόπουξ 
καλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς εἰς τὸν κόσμον ἐξ ξῃρημένους τὸν 
τῆς γμνοιυιύς " καὶ ὀνόματα ἔχειν ἑκάστους τῶν τό- 
πὼν ἀπὸ ἑκάστου τῶν κόσμων. ὥστε οἶμαι ἐγὼ; εἴ" 
τις εἴποι τῇ βασιλέως μητρὶ, Ξέρξου δὲ γυναικὶ, 

μάστριδι, ὅτι ἐν γνῷ ἔχει. σοῦ τῷ υἱεῖ ἀντιτάττε-- 
σϑαι ὁ “εινομάχης υἱὸς, ἢ ἐστι κόσμος ἴσως ἄξιος 

μνῶν πεντήκοντα, εἰ πάνυ πολλοῦ" τῷ δὲ υἱεῖ αὖΞ 
τῆς, γῆς πλέϑρα ᾿Ερχιάσιν οὐδὲ τριακόσια" ϑαυ- 

μάσαν ἂν ὅτῳ ποτὲ πιστεύων ἐν νῷ ἔχει οὗτος ὃ .4λ- 

κιβιάδης τῷ ρταξερξῃ δια) Ὄνέξε σϑαι. καὶ οἶμαι 

ον αὐτὴν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ἄλλῳ πιστεύων 

οὗτος ὃ ἀνὴρ ἐπι χειρεῖ πλὴν ἐπιμελείᾳ τε καὶ σοφίᾳ. 
ταῦτα γὰρ μύγω ἀξια λόγου ἐν “Βλλησιν». ΧΙ; ἐπεὲ 

εἰ γε πύϑοιτο ὡς ̓ Τλκιβιάδης οὗτος, πρῶτον μὲν ἕτῇ 

οὕπω γεγονὼς σφόδρα εἴκοσιν, ἔπειτα παντάπασιν 
ἀπαίδευτος, πρὸς δὲ τούτοις, τοῦ ἐραστοῦ αὐτῷ 

λέγοντος ὃτι χρὴ πρῶτον μαϑόντα καὶ ἐπιμεληϑέντα 

αὐτοῦ, καὶ ἀσκήσαντα, οὕτως ἱέναι διαγωνιούμενον 
βασιλεῖ, οὐκ ἐϑέλει, ἀλλὰ φησὶν ἐξαρκεῖν καὶ ὡς 
ἔχει, οἶμαι ἂν ϑὰ υμάσαι τε καὶ ἐρέσϑαι, τί οὖν πο- 
τὸ ἐστὴὲν ὅτῳ πιστεύει τὸ μδερώκιον» . εἰ οὖν λέγοιμεν 
ὅτι κάλλει τε καὶ μεγέϑει, καὶ 7ξένει καὶ πλούτῳ, 
καὶ φύσει τῆς ψυχῆς, ἡγὴήσαι τ᾽ ἂν ἡμᾶς, ὦ “λκιβι- 

ἀδη, μαίΐίνευϑαι, πρὸς τὰ παρὰ σφίσιν ἡ τυβ ένα. 
σα πάντα τοιαῦτα. οἶμαι δὲ, κἂν αμπιδὼ, τὴν 
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«Μεωτυχίδου μὲν ϑυγατόρα, “ἀρχιδάμου δὲ γυναῖκα, 
3) ι ! [ ᾿ ᾿) ΘΛ Γ 
“γιδὸος δὲ μητέρα, οἱ πάντες βασιλεῖς γεγόνασι, 

ονχ ΟΝ Γ 32 ᾿ ι ᾽ Θ 

ϑαυμύσαν ἄν καὶ ταύτην, εἰς τὰ παρὰ σφίουν ὑπάρ- 
᾿ , Α ν Ὡ - 32. »ου 

χοντα ἀποβλέψασαν, εἰ σὺ ἐν γνῷ ἔχεις τῷ υἱεῖ αὐτῆς 
ε; -Ὁ ἢ τ, 

διαγωνέζεσθαι, οὕτω κακῶς ἡγμένος. καίτοι οὐκ 

αἰσχρὸν δοκεῖ εἰναι, εἰ αἱ τῶν πολεμίων γυναῖκες 
Ὁ ς »"Ὗ ς ν᾿ “ 

βέλτιον διανοοῦνται περὶ ἡμῶν, οἵους χρὴ ὄντας 
σε ) ε - « -»Ὥ- 3 -ὦ ᾽ 

σφέσιν ἐπιχειρεῖν, ἢ ἡμεὶς περὸ ἡμῶν αὐτῶν; ἀλλ, 

ὦ μακάριε, πειϑόύμενος ἐμοί τε καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς 
; ὶ ὑπ άτς ἈΡΕΥΝ Δ {7 ξ΄ ΑΞ 2 

γράμματι, ΓΝΩΘΙ ΣΑΤΊΟΙΝ, οτὺ ουτοι ἡμῖν εν- 
Ν 3 ΄ 2. 22 » εν 4 ἐϑβ ξ ᾽) ἢ 

σὲν ἀντέπαλοι, ἀλλ οὐχ οὐς σὺ οἴει" ὡν ἀλλῳ μὲν 
δ᾽ δ] ἐγὶ , 9 Ὶ ᾿ Ε ἢ Υ̓͂ οἋ 

οὐδ᾽ ἂν ἑνὶ περιγενοίμεϑα, εἰ μὴ ἐπιμελείᾳ τὲ ἂν 
Ἀ ᾿ κι Τ Ἂ ω 

κοι τέχνῃ. ὧν σὺ εὖ ἀπολειρϑήσῃ, καὶ τοῦ ὀγομον 

στὸς γενέσθαι ἀπολειφϑήσῃ, ἐν ̓ βλλησί τὸ καὶ βαρ- 
βάροις" οὗ μοι δοκεῖς ἐρᾷν, ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἄλς 

λουι ΧΗ, 414. τίνα οὖν χθὴ τὴν ἔπιμέλειαν, ὦ 

“ΣΣώχρατες, ποιεῖσθαι, ἔχεις ἐξηγήσασθαι; παντὸς 
γὰρ μᾶλλον ἔοικας ἀληϑῆ εἰρηκότι. Σ.Ώ. Ναί. ἀλ- 

; ᾿ ἴω -- κτ' 5Ὰ τ 

λὰ γὰρ κοινῇ. βουλῇ ᾧτινι τρόπῳ ἂν δτιβέλτιστου γε- 
Γ ι 9 ᾿ -Ὁ Π ε 

γοΐμεϑα. ἐγὼ γάρ τοι οὐ περὶ μὲν σοῦ λέγω ὡς χρὴ 
- Ἃ ) -Ὁ " 2 ΕΣ ι 2) 29 τὶ 

παιδευϑῆναιν, περὲὸ ἐμοῦ δὲ οὐ. οὐ γὰρ ἔσϑ'᾽ ὁτῷ 
σοῦ διαφέρω, πλὴν γε ἑνέ, 414. Τίνε; ΣΏ. Ὃ ἐπέ- 

Ἐν. Νὰ Υ͂ » Ν ὮΝ ΄ ᾽ν 

τρόπος ὃ ἐμὸς βδελτέων ἐστὶ καὶ σοφώτερος, ἢ 11ερὲ- 
Ὁ ἕ 

κλῆς, ὁ ούς. 41. Τὶς οὗτος, ὠ Σώκρατες; » τ 

Θεὸς, ὦ " “Ἀλκιβιάδη: ὅσπερ σοΐ μὲ οὐκ εἴα πρὸ τῆσ- 
ξ : 

δὲ τῆς ἡμέρας διαλεχϑῆναι. ᾧ καὶ πιστεύων, λέ- 
{; Ἑ 2 Φ ΤΠ. 

γὼ ὅτι ἡ ἐπιφάνεια δί οὐδενὸς ἄλλου σοὶ ἔσται ἢ 
2 »-᾿ ὅ Ὕ 

δὶ ἐμοῦ. Α,.1.. Παίζεις, ὦ Σώκρατες. ΣΏ.. Ἴσως. 
, ’ 3 - ες »" 

λέγω μέντοι ἀληϑῆ, ὅτι ἐπιμελείας δεύμεϑα" μᾶλ- 
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λον μὲν πάντες ἄνϑδρωποι, ἀτὰρ νῷ γε καὶ μάλα 
σφόδοα. 4... Ὅτι μὲν ἐγὼ δέομαι, οὐ ψεύδῃ. ΣΏ. 
Οὐδὲ μὴν ὅτι γε ἐγώ. ΑΔ. Τί οὖν ἂν ποιοῖμεν; 
ΣΟ. Οὐκ ἀποκνητέον, οὐδὲ μαλϑακιστέον, ὦ ἑταῖ- 

ΘῈ 414. Οὔτοι δὴ πρέπει γε, ὦ “Σώκρατες. ΧΙΠΠ. 
ΣΙ. Οὐ γάρ" ἀλλὰ σκεπτέον κοινῇ. καί μοι λέγε. 
φαμὲν γὰρ ὡς ἄριστοι βούλεσϑαι γενέσθαι. ἡ γάρ; 
411. ναί. ΣΏ. Τίνα ἀρετήν; ΑΔ. 4ηλονότι 1»- 
περ οἵ ἄνδρες οἵ ἀγαθοί, ΣΏ. Οἱ τί ἀγαϑοί; 4.4. 

᾿᾽ «ε “- 

“Ἰηλονότι οἱ πράττειν τὰ πράγματα. Σ.Ώ. Ὁποῖα. 

ἄρα; » τὰ ἱππικά; Α4. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Παρὰ τοὺς 

ἱππικοὺς γὰρ ἂν ἦμεν; . ΑΑΑ͂. Ιγαΐ, ΣΏ. ᾿Αλλὰ τὰ 

γαυτικὰ λέγεις; 4 Θὲ ὝΞΙΩι Παρὰ τοὺς ναυτι- 

κοὺς γὰρ ἂν ἦμεν. 414. Τ]αί. ΣΙ. ᾿Αλλὰ ποῖα; ἃ 
τἶνες πράττουσιν; ΑΛ. “περ ᾿᾿ϑηναΐων οἵ καλοὶ 

"βγαϑ οί. ΣΏ. Καλοὺς κἀγαϑοὺς λέγει τοὺς φρο- 

γνίμους, ἢ τοὺς ἄφρονας; 414.. Τοὺς φρονίμους. ΣΏ. 

Οὐκοῦν ὃ ἕκαστος φρόνιμος, τοῦτο ἀγαϑός; ΑΔ. 

“γα ΞΓ Ὁ δὲ ὁ ἄφρων, πονηρός; ΑΔ. Πῶς γὰρ 

οὔ; 2. 220 οὖν ὃ σκυτοτόμος, φρόνιμος εἰς ὑπο- 

ΠΗ͂Σ ἐργασίαν; 4.4. Πάνυ γε. ΣΏ. ᾿Δγαϑὸς 
ἄρα εἰς ταῦτα. ΑΔ. γαϑός. ΣΩ.. τί δέ; εἰς ἱμα- 

τίων ἐργασίαν οὐκ ἄφρων ὃ σκυτοτόμος; 1.1. ναί. 
͵ΣΩ. Κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο. ΑΔ. Ἰγαί. ΣΏ. Ὃ αὐὖ- 

«ὸς ἄρα, τούτῳ γε τῷ “λόγῳ, κακός τε καὶ ἀγαϑός, 

Χ41..1. Φαίνεται. Σ,Ώ. Ἢ οὖν λέγεις, τοὺς ἀγαϑοὺς 

ἄνδοας, εἶναι καὶ κακούς; ΑΔ. Οὐ δῆτας ΧΙΕΙΥ, 
ΣΏ. ᾿Αλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαδοὺς λέγεις; 4.4. 

Ἰυὺς δυναμένους ἔγωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. ΣΣ.). οὐ 



ο.ἅ.ο.Ρ.1.46..,. ΑΓΟΙΒΙΑΘΕΒ 1, 33 

δὴ που ἵππων 7ὲ; 4.4. Οὐ δῆτα. ΣΏ.. ᾿Αλλ ἀνϑρώ- 
4} οὐ να ΣΟ), Ἄρα καμνόντων; ΑΔ. Οὔ. 

ΣΙ. ᾿Αλλὰ πλεόντων; 444. Οὔ φημι. ΣΏ. «ἀλλὰ 
ϑεριζόντων; 411. οὔ: ΣΩ. 4λλ οὐδὲν ποιούντων, 

ἢ τι ποιούντων; 444. ποιούντων λέγω. Σ,Ώ. Τί; 
“πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. 4.4. Οὐκοῦν τῶν καὶ συμ- 
βαλλόντων ἑαυτοῖς, καὶ χρωμένων ἀλλήλοις; ὥσπερ 
ἡμεῖς ζῶμεν, ἐν ταῖς πόλεσιν. ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνϑρώ- 
πων λέγεις ὁ ἄρχειν ἀνϑρώποις χρώμενων; ες ΑΥ. ἸΝοδ, 

ΣΏ.. “ἄρα κελευστῶν χρωμένων ἐρέταις; “1.2. Οὐ δῆ- 
τα. ΣΩ. ἀγυρη ἀβμβη γὰρ αὕτη 7: ἀρετή. ΑΔ. 

ναὶ. ΣΩ. ᾿Αλλ ἀνθρώπων λεγείς ἄρχειν αὐλητῶν, 
ἀνθρώποις ἡγουμένων φδῆς, καὶ χρωμένων χορευ- 
ταῖς; 4.4. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Χοροδιδασκαλικὴ γὰρ 
αὕτη γ᾽ αὖ. 44. μάνυ γε. “ΣΏ. ᾿Αλλὰ τὶ ποτε λέ- 
ζ΄ ις χρωμένων ἀνθρώπων» ἀνθρώποις οἷἵόντ' εἶναι ἀρ- 
ἰχεῖν; 444.. Κοινωνούντων ἔγωγ 8 λέγω πολιτείας, καὶ 
συμβαλλόντων πρὸς ἀλλήλους, τοὑτων ἄρχειν τῶν» ἐν 
τῇ πόλει. ΧΙ. ΣΙ. 1ίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη; ὥσπερ 
ὃὲν εἰ σε ἐροίμην πάλιν τανὺν δὴ, Κοινωνούντων ναυ- 

τιλίας ἐπίστασθαι ἄρχειν τίς ποιεῖ τέχγη; ΑΔ. Κυ- 
βερνητική. Σ.Ώ. Κοινωνούντῳν δὲ ᾧδῆς (ὡς νῦν δὴ 
ἐλέγετο) τίς ἐπιστήμη ποιεῖ ἄρχειν; 4.4. Ἥνπερ σὺ 
ἄρτι ἔλεγες, ἢ χοροδιδασκαλία. ΣΩ.. Τί δέ; πολι- 
τείας κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἐπιστήμην; ἸἐπΝ Εὐ- 
βουλίαν ὃ ἔγωγε, ὦ “Σώκρατες. ΣΏ. 1ἰἱ δέ; μῶν ἅ- 
βο υλία δοκεῖ εἶναι ἡ τῶν κυβερνητῶν; ΑΔ. Οὐ δὴ- 
τα. Σ.Ώ. .1λλ εὐβουλία; 44. Ἔμοιγε δοκεῖ, εἴς γ8 

τὸ σώζεσθαι πλέοντας. ΣΙ. Καλῶς λέγεις, τὶ δὲ, 

τκτιε Ἕ,, ΤΥ, [9 
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ἣν σὺ καλεῖς εὐβουλίαν, εἰς τί ἐστι»; Α14. Εἰς τὸ 

ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν, καὶ σώζεσθαι. ΣΏ. 

“μεινον δὲ διοικεῖται καὶ σώζεται, τίνος παραγιγγο- 
μένου, ἢ ἀπογιγνομένου; ὌΡΕΙ εἰ σὺ με ἔροιο, ἄ- 
μεινον διοικεῦταν σῶμα καὶ σώζεται, τίνος παραγι- 
γνομένου, ἢ ἀπογιγνομέγου; εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι ὑγείας 
μὲν παραγιγνομένης, νόσου δὲ ἀπογιγνομένης. οὐ 

καὶ σὺ οἴει οὕτω; ΑΔ. ναί. ΣΩ. Καὶ εἶ μὲ αὖ ἔ- 
ροιο, τένος δὲ αὖ ἄμεινον ὄμματα; ὡσαύτως εἴποιμ᾽ 
ἂν, ὅτι ὄψεως μὲν παραγιγγομένης, τυφλύτητος δὲ 
ἀπογιγνομένης. καὶ ὦτα δὲ, κωφότητος μὲν ἄἅπογι- 
γρομένης, ἀκοῆς δὲ ἐγγιγνομένης, βελτίω τε γίγνεται, 
καὶ ἄμεινον ϑεραπεύεται. Α.4. ᾿Ορϑῶς. ΧΗΕΥ͂Ι. 
ΣΩ,. Τί δὲ δὴ πόλις; τίγος παραγιγνομένου καὶ ἀ- 
στὸ γιγνομένου, βελτέων τε γίγνεται καὶ ἄμεινον ϑὲε- 
ραπεύεται καὶ διοικεῖται; ΑΙΑ͂. “μοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ 
«Σώκρατες, ὅταν φιλία μὲν. αὑτοῖς γίγνεται πρὸς ἀλ- 

λήλους, τὸ δὲ μισεῖν τε καὶ στασιάζειν ἀπογίγνηται. 
ΣΩ,. ἾΔρ᾽ οὖν φιλίαν λέγεις ὁμόνοιον) ἢ διχόγοιαν; 
"(4 Ζ[. τὸ ἀν ραν νὰ ΣΩ. Διὰ τίνα οὖν τέχνην ὅμονο- 
οὖσιν αἴ πόλεις περὶ ἀριϑμούς; Α444. Διὰ τὴν ἄρι- 
ϑμητικήν. ΣΏ. ἰ δὲ; οἵ ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν αὐτή;; 
«4.4.. Ἰναί. ΣΏ. Διὰ τίνα δὲ τέχνην αὐτὸς αὑτῷ ἕκα- 
στος; 411. ἵγαΐ. Σ.Ὡ. Διὰ τίνα δὲ τέγγην αὐτὸς αὖ- 

τῷ ἕκαστος ὁμονοεῖ περὶ σπυϑαμῆς καὶ πήχεως, ὁπό- 

τερον μεῖζον; οὐ διὰ τὴν μετρητικὴν; 4.4. Τί μὴν; 
ΣΟ. Οὐκοῦν καὶ οἱ ἰδιῶται ἀλλήλοις, καὶ αἵ πόλεις; 

44. ἵναί. ΣΧ. Τὶ δὲ περὶ σταϑμοῦ; οὐχ ὡσαύ- 
τως; ΑΙΑ. Φημί. ΣΙ. “ἶν δὲ δὴ σὺ λέγεις ὁμόνοι- 
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αν, τὶς ἐστι, καὶ περὶ τοῦ; καὶ τίς αὐτὴν τέχνη παὰ- 
ρασκευάζξει; . καὶ ἄρα ἧπερ πόλει, αὐτὴ καὶ ἰδιώτῃ, 
αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; Α4. Εἰκός γέ 

τοι. ΣΩ. Τίς οὖν ἐστι, μὴ πάμῃς ἀποκρινόμενος, 

ἀλλὰ προϑ υμοῦ εἰσεεῖν. ᾿γ Ἐγὼ μὲν μόν φιλέαν 
τε λέγειν καὶ ὁμόνοιαν, ἥνπερ πατὴρ τε υἱὸν φιλῶν 
ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ ἀδελφὸς ἀδελφῷ, καὶ 70) 
ἀνδρὶ ΧΗΥΙΙ. ΣΩ. Οἴῃ ἂν οὖν, ὦ “Ἀλκιβιάδη, ὁ ἂν- 
δρα γυναικὶ περὶ ταλασιουργίας δύνασθαι ὁμονοεῖν, 

τὸν μὴ ἐπιοτάμενον, τῇ ἐπισταμένῃ; 4.4. Οὐ δῆτα. 
ΣΏ. Οὐδὲ γε δεῖ οὐδέν. γυναικεῖον γὰρ τοῦτο μά- 
ϑημα. 4141. ναί. ΣΏ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὶ περὲ ὅ- 
πλιτικῆς δύναιτ᾽ ἂν ὁμονοεῖν, μὴ μαϑοῦσα; ΣΎ ΧΩ. 
Οὐ δῆτα. ΣΙΏ. ἀνδρεῖον γὰρ τοῦτό γε ἴσως φαίης 
ἂν εἶναι. ΑΔ. Ἔγωγε. Σ.Ώ. Ἔστιν ἄρα τὰ μὲν, γυ- 

ναικεῖα, τὰ δὲ, ἀνδρεῖα μαϑήματα, κατὰ τὸν σὸν λό- 
70». Α4. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἕν γε τούτοις 
ἐστὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας. 44: οὗ. ἜΞΩ; 

Οὐδ᾽ ἄρα φιλία" εἴπερ ἢ φιλία ὁμόνοια ἦν. 4.4. 
Οὐ φαένεται. ΣΏ. Ἢ ἄρα αἵ 7υνοῖκχες τὰὶ αὑτῶν 

πράττουσιν, οὐ φιλοῦνται ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν. 414. 

Οὐκ ξουπεν. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα οἵ ἄνδρες ὑπὸ τῶν τ 

γαικῶν, ἢ τὰ αὑτῶν. 414. Οὔ. ΣΏ.. Οὐ δ᾽ αὖ ἄρα 

ταύτῃ οἰκοῦνται αἵ πόλεις, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕκαστοι 
πράττωσιν. Α'1. Οἶμαι δ) γῶγε, ὦ Σώχρατες. Σ.Ώ. 

Πῶς λέγεις». φιλίας μὴ παρούσης; ἧς ἔφαμεν ἔγγι- 

γνομεῖης, εὖ οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, ἄλλως δὲ οὔ, 

44. ᾿Αλλά μοι δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία 
ἐγγίγνεσθαι, ὅτι τὰ αὑτῶν ἑκάτερον πράττουσιν. 

Ω 2 
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ΧΙΥΠΙ. Σ.. Οὐκ ἄρτι γε. νῦν δὲ πῶς αὖ λέγεις; 
ὁμονοίας ἐγγιγνομένης, φιλία ἐγγίγνεται; 2) οἷόν 
τε ὁμόνοιαν ἐγγίγνεσϑαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσα- 
σι», οἵ δ᾽ οὔ; 414. Ιδύὕνατον. ΣΏ.. Ζίκαια δὲ πράτ- 
τουσιν, ἢ ΥΩ ὅταν τὼ αὑτῶν ἕκαστοι πράττωσι; 
.444. Δίκαια. πῶς γὰρ οὔ; ιΣς ὝΝ οὗν 

νἀ εϑ δ ημι ἐν τῇ πόλει τῶν πολιτῶν, φιλία οὔκ ἐγ- 

γίγνεται πρὸς ἀλλήλους; ΑΔ. ἀνάγκη αὖ μοι δοκεῖ 

εἰναι, ὦ Σώκρατες. αν Τίνα οὖν ποτε λέγεις τὴν 

φιλίαν 1 ἢ ὁμόνοιαν, περὶ ἧς δεῖ ἡ ἡμᾶς σοφοὺς τε εἶνας 
καὶ εὐβούλους, ἵνα ἀγαθοὶ ἄνδρες ὦ ὦμεν; οὐ γὰρ δὺ- 
καμοι μαϑεῖν οὔϑ᾽ ἥτις, οὔτ᾽ ἐν οἷς τισιν. τοτὲ μὲ ἐν 

γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φαΐνεται ἐνοῦσα, τοτὲ δ᾽ οὔ. ὡς 

ἐκ τοῦ σοῦ λόγου. 414. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σὼ- 
ξρατες, οὐδ᾽ αὐτὸς οἶδα ὅ, τι λέγω" κινδυγεύω δὲ 

καὶ πάλαν λεληϑέναι ἐμαυτὸν αἴσχιστα ἔχων. Σ,Ώ. 

«“λλὰ χρὴ ϑαῤῥεῖν. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ ἤσϑου πεπον- 
ϑὼς πεντηκονταξτὴς, Ζαλεπὸν ἣν ἄν σοι ἐπέμεληδῆ 

»αὶ σαυτοῦ" νῦν δὲ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐστὶν ἐν 
ἢ δεῖ αὐτὸ αἰσϑάνεσϑαι. ΑΛ. Τί οὖν τὸν αἶσϑα- 
γόμενον χρὴ ποιεῖν, ὦ Σώκρατες; «Σ.). '4ποκρίνε- 
σϑαυ τὰ ἐρωτώμενα, ὦ ᾿᾿λκιβιάδη. καὶ ἐὰν τοῦτο 
ποιῇς, ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ (εἴτι δεῖ καὶ τῇ ἐμῇ μαντεΐᾳ 
πιστεύειν) σὺ τε κἀγὼ βέλτιον σχήσομεν. ΑΑ. Ἔ- 
σται ταῦτα, ἕνεκά γε τοῦ ἐμὲ ἀποκρίνεσθαι. ΧΙ ΙΧ, 
ΣΩ.. φέρε δὴ, τί ἐστι τὸ ξαυτοῦ ἐπιμελεῖσθαι; ἱμὴ 

πολλάκις ῥϑίομαι οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, 

οἰόμενοι δὲ καὶ πότε ἄρα ποιεῖ αὐτὸ ἄνϑρωπος; ἀ- 
ρα ὅταν τῶν αὑτοῦ ἐπιμελῆταν, τότε καὶ ἑαυτοῦ, 
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4.1. Ἐμοὶ) γοῦν δοκεῖ. Σ.Ω. Τί δέ; ποδῶν ὄνϑρω- 
πος πότε οἰδρνηδλν. ἄρα ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆ 
ται, ἃ ἐστι τῶν ποδῶν; ΑΔ. Οὐ μανϑάνω. Σ.Ώ. 

Καλεῖς δὴ τι χειρὸς, οἷον δαχτύλιον, ἔστιν ὅτου ἂν, 
ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δακτύλου; ΑΔ. 

Οὐ δὴτα. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα, τὸν 
αὐτὸν τρόπον; ΑΙΑ͂. Ἰγαί. Σ.Ω. Ἀρ᾽ οὖν ὅταν ὕὗπο- 
δημάτων ἐπιμελώμεϑα, τότε ποδῶν ἐπιμελούμεθα; 

4.4. Οὐ πάνυ μανθάνω, ὦ ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Τί δὲ, 
ὠ “Ἱλκιβιάδη, ὀρϑῶς ἐπιμελεῖσϑαν καλεῖς τὶ ὅὁτουοῦ» 

πράγματος; ν΄ Ἔγωγε. ΞΩ: Ὧρ οὖν ὅτών τις τὲ 

βέλτιον ποιῇ, τότε ὀρϑὴν λέγεις ῥηνόλκὰν; 4.14. 

γαΐ. ΣΙ. Τίς οὖν τέχνη ὑποδήματα βελτίω ποιεῖ; 
“4... :Σκυτική. .ΣΩ. ἀονταῇ ἄρα ὑποδημάτων ἐπι- 
μελούμεϑα. 414. γαΐί. ΣΩ. Ἦ καὶ ποῦθε, σκυτι-- 
"ἢ; ἢ) ἐκείνῃ ἣ πόδας βελτίους ποιοῦμεν; . 4. Ἔ- 

κείνῃ. ΣΩ. Βελτίους δὲ πόδας οὐχ ἧπερ καὶ τὸ ἃλ- 
λο σῶμα; 414. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΙ. Αὕτη δ᾽ οὐ 
γυμναστική; ΑΔ. Μαάλιστα. Σ.Ω. Γυμναστικῇ μὲν 

ἄρα ποδὸς ἐπιμελούμεθα, σκυτικῇ δὲ, τῶν τοῦ πο- 
δός. 4.4. Πάνυ γε. ΣΩΏ. Καὶ γυμναστικῇ μὲν, χει- 
ρῶν" δακτυλιογλυφίᾳ δὲ, τῶν τῆς χειρός. ΑΖ. ναί. 

ΣΩ. Καὶ γυμναστικῇ μὲν, σώματος" ὕφαντικῃ δὲ, 
καὺ ταῖς ἄλλαις, τῶν τοῦ σώματος. 411. Παντάπα- 

σιν, 1... ΣΏ. Ἄλλῃ μὲν ἄρα τέχνῃ αὑτοῦ ἑκάστου 
ἐπιμελούμεθα, ἄλλῃ δὲ, τῶν αὑτοῦ. 414. Φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα, ὅταν τῶν σαυτοῦ ἐπιμελῇ, σαυτοῦ 

ἐπιμελῇ. ΑΔ. Οὐδαμῶς. Σ.Ω. Οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ τέ- 
χρη, ὡς ἔοικεν, ἥτις ἂν αὑτοῦ τε ἐπιμελοῖτο καὶ τῶν 

" 
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αὑτοῦ. 44. Οὐ φαΐνεται. Σ.Ώ. Φέρε δὴ, ποίᾳ ποτ 
ἂν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμεληϑείημεν; . «414. Οὐκ ἔχω λέ- 

ζειν. ΣΏ.. ᾿Αλλὰ τοσοῦτον δὲ γε ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ 
ἢ ἂν τῶν ἡμετέρων καὶ ὁτιοῦν βέλτιον ποιῶμεν, ἀλ- 
λὰ ἢ , ἡμᾶς αὐτοὺς. 44. ᾿ληϑὴῆ λέγεις. ΣΏ. Ἢ οὔ» 

ἔγνωμεν ἄν ποτε τίς τέχνη ὑπόδημα βέλτιον ποιῇ, 
μὴ εἰδότες ὑπόδημα; Α444. ᾿Αδύνατον. ΣΏ. Οὐδὲ 
γε, τίς τέχνη δακτυλίους βελτέους ποιεῖ, ἀγνοοῦντες 

δακτύλιον. ΑΛ. “Ἱληϑῆ. ΣΙ ΤΕ δὲς τίς γ8 τέχνη 
βελτίω ποιεῖ αὐτὸν, ἀρ᾽ ἄν ποτε γνοῖμεν, ἀγνοοῦντες 
τί ποτ ἐσμὲν αὐτοί; 414. ᾿Αδύνατον. Σ,Ώ. Πότερον 

οὖν ἂν ὁᾷδιον τυγχάνοι τὸ γνῶναι ἑαυτόν; καΐ τις 
ἢν φαῦλος ὃ τοῦτο ἀναϑεὶς εἰς τὸν ἐν Πυϑοὶ γεών; 

ἢ) χαλεπόν τι, καὶ οὐχὲ παντός; Α͂ ΔΛ. “μοὶ μὲν, ὦ 

Σώκρατες, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἶναι, πολλά- 

κις δὲ, πον δλειδν. ΣΩ. ᾿Αλλ, ὦ “Ἀλκιβιάδη, εἴτε 
ῥώδιον εἶτε μὴ ἐστὶν, ὅμως γε ἡμῖν ὧδε ἔγει" 7» ὁν- 
τὲς μὲν αὐτὸ, τάχ ἂν γνοῖμεν τὴν ἐπεμέλειαν ἡμῶν 
αὐτῶν. ἀγνοοῦντες δὲ, οὐκ ἂν ποτε. ΑΔ. Ἔστι 

ταῦτα. 1.1. ΣΙ. Φέρε δὴ, τίν᾽ ἂν-τρόπον εὑρεϑείη 
αὐτοτοαυτό; οὕτω μὲν γὰρ τύὐχ ἂν εὕροιμεν τέ ποτὶ 
ἑσμὲν αὐτοί. τούτου δὲ ἕτι ὄντος ἐν ἀγνοίᾳ, ἀδύνα- 
τόν που. ΑΖ. ᾿Ορϑῶς λέγεις. “ΣΩΏ. Ἔχε οὖν πρὸς 

Ζιός. τῷ διαλέγῃ σὺ νῦν; ἄλλῳ τινὶ ἢ ἐμοί; 411: 

Ἰγαί. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἐγὼ σοί; 414. Ἱγαί. ΣΩΏ. 
Σωκράτης ἄρα ἐστὶν ὃ διαλεγόμενος. 414. Πάνυ γε. 
ΣῺ. ᾿Δλκιβιάδης δὲ ὃ ἀκούων. ΑΔ. Ἰγαΐ. ΣΩ. 
Οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεταν ὃ Σωκράτης; 44. Τί μὴν; 
ΣΙ, Τὸ δὲ διαλέγεσθαι, καὶ τῷ λόγῳ χρῆσϑαι, ταὖ- 
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τόν που καλεῖς; 4.1. Πάνυ γε. ΣΩ. Ὃ δὲ χρώμε- 
γος καὶ ᾧ χρῆται, οὐκ ἄλλο; 4.4. Πῶς λέγεις; ΣΩ. 
Ὥσπερ σκυτοτόμος τέμνει που τομῇ καὶ σμίλῃ καὺ 
ἄλλοις ὀργάνοις. ΑΝ ΣΙ, Οὐκοῦν ἄλλο μὲν 

ὁ τέμνων καὶ ὃ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς ὃ τέμνων χφῆ- 
ται; ΑΔ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩΏ. Ἂς οὖν οὕτω καὶ οἷς 

ὃ κιϑαριστὴς κυϑαρίζει, καὶ αὐτὸς ὃ ̓ ρϑαρυστης ἂἀλ- 

λο ἂν εἴη; ΑΔ. ναί. ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν ἀρτίως 

ἠρώτων, εἰ ὃ χρώμενός τὲ καὶ ᾧ χρῆται, ἀεὶ δοκεῦ 
ἕτερον εἶναι. ΑΔ. Δοκεῖ. ΣΏ. Τί αὖ φῶμεν τὸν 

σκυτοτόμον; τέμνειν ὀργάνοις, μόνον, ἢ καὶ χερσίν; 
44. Καὶ χερσί. Σ. Χρῆτοι ἄρα καὶ ταύταις. Α4. 
γα ΟΣΙΣ Ἧ καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς χρώμενος σκυτο- 
τομεῖ; Α͂Δ4.. Ιγαί. Σ,Ώ. Τὸν δὲ χρώμενον, καὶ οἷς 
χρῆται, ἕτερα ὁμολογοῦμεν. 444. Ιγαΐ. Ξ.Ω. Ἕτε- 
θοὸν ἄρα σκυτοτόμος, καὶ κιϑαριστὴς, χειρῶν καὶὺ 
ὀφϑαλμῶν οἷς ἐργάζονται. 444. Φαίνεται. ΣῺ. 
Οὐκοῦν καὶ παντὲ τῷ σώματι χρῆται ἄνϑρωπος; 
41. Πάνυ γε. Σ.Ω. Ἕτερον δὴ τό, τε χρώμενον κα 
ὅ) χφῆται. “αν Ναί. ΣΏ. τερον ἄρα ὁ ὄἄνϑρωπος 

ἐστὶ τοῦ ἑαυτοῦ σώματος. ψ4.1-:-- .ουδει . 1 5 Ω, 

Τί ποτ οὖν ὁ ἄνϑρωπος; 414. Οὐκ ἔχω λέγειν. ΣΏ. 
Ἴἔχεις μὲν οὖν ὅ, τί γε τὸ τῷ σώματι χρώμενον; “414, 
Ναί. ΣΩ.. Ἦ οὖν ἄλλό τι χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή; 

“0.4.. Οὐκ ἀλλο ὩΞΩΣ Οὐκοῦν ἄρχουσα; 4.4. ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν τόδε γε οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οὔη- 
ϑῆναι. 414. Τὸ ποῖον; Σ.Ώ. Μὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τὸ 

εἶναν τὸν ἀνϑρῶπον. 4.4. Τίνων; ΣΏ. Ψυχὴν, ἢ 
- σῶμα, ἢ καὶ ξυναμφότερον, τὸ δῖον τοῦτο. «ΙΑ, Τί 

Μ᾿ 
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μήν; Σ. Ἀλλὰ μὴν αὐτό γ8 τὸ τοῦ σώματος ἄρχον 
ὡμολογήσαμεν ἄνθρωπον εἰγαν; ΑΙΑ͂. ᾿Ὡμολογήσα- 
μ“" ΕΣ. -Τ ς οὖν ὃ υῤνωναι ἀρ οὖν σῶμα αὖ- 

τὸ αὑτοῦ ἄρχει; 414. Οὐδαμῶς. ΣΩ. Ἄρχεσϑαι 
γὰρ αὐτὸ εἴπομεν. “4.1. ναΐ. ΣΙ. Οὐκ ἂν δὴ τοῦ- 
τό γε εἴη 0 ζητοῦμεν. Α4. Οὐκ ἔοικεν. Σ'Ώ. .4λλ 
ἄρα τὸ ξυναμφότερον τοῦ σώματος ἄρχει, καὶ ἔστι 
τοῦτό 7ε ἄνθρωπος; 44. Ἴσως δῆτα. ΣΩ. Πύν- 
τῶν γὲ ἡπκιστα. μὴ γὰρ οὖν ἄρχοντος τοῦ ἑτέρου, 
οὐδεμία που μηχανὴ τὸ ξυναμφότερον ἄρχει». 4.1. 
᾿οΟρϑῶς. ΣΙ. Ἐπειδὴ δὲ οὔτε τὸ σῶμα, οὔτε τὸ ξυ»ν- 
ἀμφότερον ἐστὸν ἄνθρωπος, λείπεται, οἶμαι, ἢ 
μηδὲν αὐτὸ εἶναι, ἢ, εἰπέρ τι ἐστὶ, μηδὲν ἀλλο τὸν 

ἄνθρωπον συμβαίνειν 1 ἢ ψυχήν. “4.4. Κομιδὴ μὲν 

οὐν. {{ΠΠ. ΣΩ. Ἔτι οὖν σαφέστερον δεῖ ἀποδει- 
χϑῆναί σοι ὅτι ἡ ψυχὴ ἔστιν ἄνϑρωπος; Α.1. 11. 

Ζία: ἀλλὰ ἱκανῶς μοὲ δοκεῖ ἔχειν. ΣΏ. Εἰ δέ γε 

μὴ ἀκριβῶς, ἀλλὰ καὶ μετρίως, ἐξαρκεῖ ἡμῖν. ἩΡΩΝ 

βῶς μὲν γὰρ τότε εἰσύμεϑα, ὅταν εὕρωμεν ὃ νῦν δὴ 
παρήλθομεν, διὼ τὸ πολλῆς εἶναι σκέψεως. 4.41΄. Τί 

τοῦτο; ΣΏ. Ὃ ἄρτι οὕτω πως ἐῤῥήϑη, ὅτι πρῶτον 
σχεπτέον εἴῃ αὐτοτοαυτό" νῦν δὴ ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ 
αὐτὸ ἕκαστον βαν πα τί ἐστι. καὶ ἴσως ἐ ξαρκέσει. 

οὐ γάρ που κυριώτερον γε οὐδὲν ἂν ἡμῶν αὐτῶν φή- 

σαιμεν ἢ τὴν ψυχήν. 411. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Οὐκοῦν 
καλῶς ἔχεν οὕτω γομέζειν, ἐμὲ καὶ σὲ προσομιλεῖν ἀλ- 

λήλοις, τοὶς λόγοις χρωμένους τῇ ψυχῆ πρὸς τὴν ψυ- 
χὴν. 44. Πάνυ ν" οὖν. ΣΏ, Τοῦτ᾽ ἄρα ἣν ὁ καὶ 

ὀλίγον ἔμπροσϑεν εἴπομεν, ὅτι Σωκράτης Αλκιβιάδῃ 
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διαλέγεται λόγῳ χρώμενος" οὐ πρὸς τὸ σὸν πρόσω. 
πον, ὡς ἔοικεν" ἀλλὶὰ πρὸς τὸν ᾿᾿λκιβιάδην ποιούμε- 
γος τοὺς λόγους. τοῦτο δ᾽ ἐστὲν ἢ ψυχή. 441... Ἔμοι- 

γε δοκεῖ. ΓΤΙΙΥ. ΣΏ. Ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς κελεύει γνω- 
οἶσαι ὃ ἐπιτάττων γνῶναι ἑαυτόν. 411. Ἔοικεν. Σ.Ω, 
Ὅστις ἄρα τῶν τοῦ σώματος γινώσκει, τὰ αὑτοῦ ἀλλ 

οὐχ αὑτὸν ἔγνωκεν. “4,14. Οὕτως. ΣΩ. Οὐδεὶς ἄρα 
τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν γενώσχει, καϑ' ὅσον ἰατρός" οὖ- 
δὲ τῶν παιδοτριβῶν, καϑ' ὅσον παιδοτρίβης. 41. 
Οὐκ ἔοικε. Σ,Ώ. Πολλοῦ ἃ ἄρα δέουσιν οἵ γεωργοὶ καὲ 
οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ γινώσκειν ἑαυτοὺς. οὐδὲ γὰρ τὰ 

ἑαυτῶν οὗτοί 7ε, ὡς ἔοικεν, ἄλλ ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν 
ἑαυτῶν, κατώ γ8 τὰς τέχνας ἃς ἔχουσι. τὼ γὰρ τοῦ 
σώματος γιγνώσκουσιν, οἷς τοῦτο ϑεραπεΐεται. 4.1. 
᾿“ληϑὴ λέγεις. Σ.Ώ,. Εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐστὲ τὸ ἕαν- 
τὸν γιγνώσκειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων. κατὰ τὴν 
τέχνην. 414. Οὔ μοι δοκεῖ, Σ.Ώ. “Ἰιὰ ταῦτα δὴ καὶ 
βάναυσοι αὗται αἵ τέχναι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οὔκ 
ἀνδρὸς ἀγαθοῦ μαϑήματα. 414. Πάνυ μὲν οὔ». 

ΣΏ. Οὐκοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα ϑεραπείει, τὸ 

ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ϑεραπεύει. 444. Κυ δυνεύει. 
ΣΙ... Ὅστις δὲ γε τὰ χρήματα, οὔϑ᾽ ἑαυτὸν, οὔτε τοὶ 
ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ἔτι ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτοῦ. Α4.1. Ἔ- 
μοιγε δοκεῖ, ΣΏ. Οὐ τὰ αὑτοῦ ἄρα ἔτι πράττει ὃ 
χροηματιστής. ΑΔ. ᾿Ορϑῶς. ΤΙΆΚ. ΣΩ.. Εἰ ἄρα τις 
γέγονεν ἐραστὴς τοῦ “Αλκιβιάδου σώματος, οὐκ .4λ- 
κιβιάδου ἄρα ἠράσθη, ἀλλά τινος τῶν ᾿Αλκιβιάδου. 
44.. Δληϑῆ λέγεις. Σ. Ὅστις δὲ σοῦ τῆς ψυχῆς 
ἐρᾷ; 414. ᾿Ανάγκη φαίνεται, ἐκ τοῦ λόγου. “ΣΜ). 
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οὐκοῦν ὃ μὲν τοῦ σώματός σοὺ ἐρῶν, ἐπειδὴ λήγει 
ἀν ϑοῦν», ἀπιὼν οἴχεται; 414. Φαίνεται. ΣΩ. Ὃ δὲ 

γε τῆς: ψυχῆς ἐρῶν, οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ βελ- 

τίον ἴης. 4.1. Εἰκός 7: ΣΩΏ. Οὐκοῦν ἐγώ εἰμι ὃ 
οὔκ ἀπιὼν, ἀλλὰ παραμένων, λήγοντος τοῦ σώματος, 

τῶν ἄλλων ἀπεληλυϑύτων. 4.1. Εὺ γε ποιῶν, ὦ 

Σώχρατες" καὶ μηδὲ ἀπέλθῃς. ΣΏ. Προϑυμοῦ τοί- 
γυν ὁτικάλλιστος εἶναι. «4411. ᾿Δλλὰ προϑυμήσομαι. 

ΣΩ. Ὡς οὕτω γέ σοι ἔχει" οὔτ᾽ ἐγξὲ ἔγετο, ὡς ἔοικεν, 

“Ἱλκιβιάδῃ τῷ Ἰιλεινίου ἀνά εν οὔτ᾽ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἢ 

εἷς μόνος, καὶ οὗτος ἀγαπητὸς, “Σωκράτης ὁ “ΣΏΌφρο- 

γίσχου καὶ Φαιναρέτης. 444. Αληϑῆ. ΣΩ. Οὐκοῦν 

ἔφησϑα μικρὸν φϑῆναίΐ μὲ προσελϑόντα σοΐ" ἔπεὺ 
ἀν Ὁ ἄν μοι προσελθεῖν, βουλόμενος πυϑέσϑαι 
διότι "ΠῚ οὐκ ἀπέρχομαι. 44. ᾿δν γὰρ οὕτω. 
ἘΥ, ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόνος ἐραστὴς 

ἢν σὺς, οἱ δ᾽ ἄλλοι, τῶν σῶν: τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, 

σὺ δ᾽ ἄρχῃ ἀνϑεῖν. χαὶ νῦν γε ἂν μὴ διαφϑαρὴῆς 
ὑπὸ τοῦ ᾿ϑηναίων δήμου, καὶ αἰσχίων γένῃ, οὔ μή 
σε ἀπολείπω. τοῦτο γὰρ δὴ μάλιστα ἐγὼ φοβοῦμαι, 
μὴ δημεραστὴς γενόμενος ἡμῖν διαφϑαρῇς. πολλοὺ 
γὰρ ἤδη καὶ ἐγαϑοὶ αὐτὸ πεπόνϑασιν ᾿4ϑηναίων. εὖ- 
πρόσωπος γὰρ ὃ τοῦ ἩΠΣΟΛΗΒΗΝΝ δῆμος φεχϑέως" 
ἀλλ᾿ ἀποδὺντα χρὴ αὐτὸν ϑεάσασϑαι. εὐλαβοῦ οὖν 
τὴν εὐλάβειαν ἣν ἐγὼ . 4: 414. τίνα; ΣΩ. Γὺ- 
μϑασαιν πρῶτον, ὦ μακάριε, καὶ μάϑε ἃ δεῖ μαϑόν- 
τα ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεοις, πρότερον δὲ μὴ" ἵνα ἀ- 
λεξιράομακα ἔγων ἕης, καὶ μηδὲν πάϑης δεινόν. 442. 
Εὖ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ “Σώκρατες " ἀλλὰ πειρῶ ἔξη- 

---- 
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γεῖσϑαι ὅντινα τρόπον ἐπιμεληϑεῖμεν ἡμῶν αὐτῶν, 
. Οὐκοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσϑεν πε- 

πέρανται. ὃ γὰρ ἐσμὲν, ἐπιξικῶς ὡμολόγηται. ἐφο- 
βούμεθϑα δὲ μὴ τούτου σφαλέντες, λάώωμεν ἑτέρου 

τιγὸς ἐπιμελούμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῶν. 4.4. Ἔστι ταῦ- 

τα. Σ,). Καὶ μετὰ τοῦτο [9] ὅτι ψυχῆς ἐπιμελητέον, 
καὶ εἰς τοῦτο βλεπτέον. 411. Ζ4ῆλον. ΣΏ. Σωμά- 

τῶν δὲ καὶ χρημάτων τὴν δε μελοιδν ἑτέροις παρα- 
δοτέον. ΑΛ. Τέ μήν; ΠΥ... ΣΩΏ. τίν᾽ οὖν ἂν τρό- 
πον γρνοέημεν αὐτὰ ἐναργέστατοι; ἐπειδὴ τοῦτο 7015 
τες, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. ἀρῶ 
πρὸς ϑεῶν εὖ λέγοντος οὗ δὴ γῦν ἐμνήσθημεν τοῦ 

“ελφικοὺ γράμματος οὐ ξύνισμεν; κι δ: Τὸ ποῖον; 
τί διαγοούμενος λέγεις, ὠ Σώκρατες; ΣΙΩΝ ΤῈ Ἐγώ σοῦ 

φράσω ὅγε ὑποπτεύω λέγειν καὶ εὐωβάνλευδι» ἢ ἡιῶν 

τοῦτο τὸ γράμμα. κινδυνεύεν γὰρ οὐδὲ πολλαχοῦ 
εἶναν παράδειγμα αὐτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὄψιν μόνον. 
1.1. Πῶς τοῦτο λέγεις; Σ,Ω. Σκόπει καὶ σύ" δῦ 

ἡμῶν τῷ ὄμματι, ὥσπερ, ἀνϑοώπῳ, ξυμβουλεύων, εἶ- 
πεν, ἴδε σαυτὸν, πῶς ἂν ὑπελάβομεν τὶ παραινεῖν; 
Ξ Ψ. ν᾽ 3 - ἩΛΒΗΝ ΔῊ ΤῊ 3 ᾿ 

ἄρα οὐχὺ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς ὁ βλέπων ὀφθαλμὸς 

ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; Α.΄. 4ῆλον. ΣΩ. “Ἡννοῶμεν 
δὴ εἰς τί βλέποντες τῶν ὄντων, ἐκεῖνό τὸ ὅρῷμεν ἅμα 
ἂν καὶ ἡμᾶς αὐτούς. ΑΔ. δῆλον δὴ, ὦ Σώκρατες, 
ὅτι εἰς κάτοπτρά τε καὶ τὸ τοιαῦτα. («ΣΏ. ᾿Ορϑῶς 

λέγεις. Οὐκοῦν καὶ τῷ ὀφρϑαλμῷ ᾧ δρῶμεν ἕν ἐστι 
τῶν τοιούτων. ΑΛ. Πάνυ γε. Σ.. ᾿Ενγενόηκας οὖν, 
ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἰς τὸν ὀφϑαλμὸν τὸ πρόσωπον 
ἐμφάΐξνεταν ἐν τῇ τοῦ καταντικρὺ ὄψει, ὥσπερ ἐν 
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κατόπτρῳ" ὃ δὴ καὶ κορυφὴν καλοῦμεν, εἴδωλον ὃν 
τοῦ ἐμβ ϑλέποντος. “1.1. ᾿ληϑὴ λοις: ΣΩ.᾿Οφϑαλ- 
μὺς ἄρα ὀφθαλμὸν ϑεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἰς τοῦ- 

[σ) " 3 -Ὁ Ἃ ς ὦ τ; δ. « 

τὸ ὁπὲερ βέλτιστον αὐτου, και ᾧ ὅρῳ, ουὅτὼῶς ὧν αὖ- Σ 
τὸν ἴδοι. Α41ἪἼ4. Φαίνεται. ΣΩ. Εἰ δέ γε εἰς ἄλλο 
τῶν τοῦ ἀνθρώπου βλέποι, ἢ τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς 
ἐκεῖνο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὕμδιον, οὔκ ὄψεται ἑαυτόν. 
1. “ληϑὴ λέγεις ἐς νυ ΣΌΣ ᾿φϑαλμὸρ: ἄρα εἰ μέλλει 
ν ἑαυτὸν, εἰς ὀφϑαλμὸν αὐτῷ βλεπτέον, καὶ τοῦ 

ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ ἔν χὴν ὀφϑαλ- 

μοῦ ἀρετὴ ἐγγιγνομένη. ἔστι δὲ τοῦτό που ὄψις. 
414. Οὕτως. ΤΠ. ΣΩ. “ρ οὖν, ὦ φίλε ἀλκιβιά- 

δη, καὶ ψυχὴ εἰ μέλλει γνώσεσϑαν αὑτὴν, εἰς ψυχὴν 

αὐτῇ βλεπτέον; καὶ μάλιστα εἰς τοῦτον αὐτῆς τὸν 

τόπον ἕν ᾧ ἐγγίγνεται ῇ ψυχῆς ἀρετὴ, σοφία, καὶ 
εἰς ἀλλο ᾧ τοῦτο τυγχάνει ὅμοιον ὄν; Α1. Ἔμοιγε 
δοκεῖ, ὦ ΞΞώκρατες. ΣΩ. “Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν ὕν τὰ 
ἐστὺὴ τῆς ψυχῆς ϑειότερον, ἢ τοῦτο περὲ ὃ τὸ εἰδέναι 
τε καὶ φρονεῖν; 414. Οὐκ ἔχομεν. Σ.Ω. Τῷ ϑείῳ 
ἄρα τοῦτο ἔοικεν αὐτῆς" καὶ τις εἰς τοῦτο βλέπων, 

καὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γνοὺς, ϑεόν τὸ καὶ φρόνησιν, οὔ- 
τω χαὶ ἑαυτὸν ἂν γνοίη μάλιστα. “4141. Φαίνεται. 

4). Τὸ δὲ γιγνώσκειν αὑτὸν, ὁμολογοῦμεν σωφρο- 
σύνην εἶναι. 44. Πάνυ γε. ΣΏ. ἦρ᾽ οὖν μὴ γι- 

γνώσκοντες ἡμᾶς αὐτοὺς, μηδὲ σώφρονες ὄντες, δυ- 
γαίμεϑα εἰδέναι τὰ ἡμέτεροι αὐτῶν κακά τε καὶ ἀγα- 
ϑά; 44. Καὶ πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο, ὦ “Σώκρατες, : 

ΣΩ.. ᾿Αδύνατον γὺρ ἴσως φαΐνεται, μὴ γιγνῶσκοντα 

᾿Αλκιβιάδην, τὰ ᾿Αλκιβιάδου γιγνώσκειν ὅτι ᾿᾿λκιβιά- 
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δου ἐστίν. 414. ᾿Αδύνατον μέντοι, νὴ 4ία. ΣΩ. Οὔδ᾽ 
ἄρα τὰ ἡμέτερα, ὅτι ἡμέτερα, εἰ μὴ δι ἡμᾶς αὐτοὺς; 
Α4. Πῶς γάρ; «ΣΏ. Εἰ δ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ 
τὶ τῶν ἡμετέρων. ΑΔ. Οὐ φαΐνεται. ΣΏ. Οὐκ 
ἄρα πάγυ τι ὀρϑῶς ὧμολ ογοῦμεν, ὁμολογοῦντες ὁ ἄρ- 
τὸ εἶναι τινὲς οἱ ἑαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσκουσι, τὰ δὲ 
ἑαυτῶν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν. ἔοικε γὰρ πάντα 
ταῦτα εἶναι κατιδεῖν ἑνός τε καὶ μιᾶς τέχνης, αὑτὸν, 
τὺ αὑτοῦ, τὰ τῶν ἑαυτοῦ. 41. Κινδυνεύει. 1 Χ, 

ΣΟ. “Οστις δὲ τὰ αὑτοῦ ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων 
που ἂν ἀγνοοΐ κατὼ ταὐτά. ΑΔ. Τί μήν; ΣΙ. 
Οὐκοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὶ τῶν πόλεων ἀγνοή- 
σει. ΑΔ. ᾿Δἀνάγκη. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἂν γένοντο ὃ τοι- 

οὗτος ἀνὴρ πολιτικὸς. 4.4. Οὐ ἀϑ ει: ΣΩ. Οὗ μὴν 

οὐδ᾽ οἰκονομικός 7: 44.. Οὐ δῆτα. ΣΩΏ. Οὐδὲ γε 
εἴσεται ὃ, τι πράττει. ΑΔ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΏ. Ὃ 
δὲ μὴ εἰδὼς οὐχ ἁμαρτήσεται; 414. Πάνυ γε. ΣΩ, 
᾿Εξαμαρτάνων δὲ, οὐ κακῶς πράξει ἰδίᾳ τε καὶ δὴ - 

μοσίᾳ; ΑΔ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Κακῶς δὲ πράττων, 
οὐκ ἄϑλιος; 4414. Σφόδρα γε. ΣΏ. Τί δ᾽ οἷς οὗ- 
τος πράττει; . 1. Καὶ οὗτοι. ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν 

τε, ἐὼν μὴ τις σώφρων καὶ ἀγαϑὸς ἢ ἢ, εὐδαίμονα εἶς 
ψαι. ΑΛ. Οὐχ οἱἵόν τε. ΣΩ. Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ἂν- 

ϑοώπων, ἄϑλιοι. 4.4. Σφόδρα γε. ΣΩ. Οὐκ ἄρα 
οὐδ᾽ ὁ πλουτήσας, ἀϑλιότητος ἀπαλλάττεται, ἀλλ 

ὗ σωφρονήσας. “1... Φαίνεται. ΣΏ. Οὐκ ἄρα τειν 

χῶν, οὐδὲ τριήρων, οὐδὲ νεωρίων δέονται αἵ πό- 
λεις, ὦ ̓ ἀλκιβιάδη, εἰ μέλλουσιν εὐδαιμονήσειν, οὖ- 

δὲ πλήϑους, οὐδὲ μεγέϑους, ἄνευ ἀρετῆς. (ΔΑ. υὐ 
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μέντοι. ΣΩ. Εἰ δὴ μέλλεις τὰ τῆς πόλεως πράξειν 

ὀρϑῶς καὶ καλῶς, ἀρετῆς σοὶ μεταδοτέον τοῖς πολί- 
ταῖς. Α4. Πῶς γὰρ οὔ; ΖΣΏ. δύναιτο δ᾽ ἂν τις 

μεταδιδόναι ὃ μὴ ἔχει; 414. Καὶ πῶς; ΣῺ.. Αὐτὸ 

ἄρα σοὶ πρῶτον κιητέον, ἀρετὴν, καὶ ἄλλῳ, ὃς μέλ- 
λει μὴ ἰδίᾳ μόνον αὑτοῦ τε καὶ τῶν αὑτοῦ ἄρξειν 
καὶ ἐπιμελήσεσθαι, ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν τῆς πόλε- 

ς. Α411. Δληϑὴ λέγεις. [Χ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἐξρυ- 

οἷαν σοὶ οὐδ᾽ ἀρχὴν παρασκευαστέον σαυτῷ ποιεῖν 
ὕ, τι ἂν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὶὶ δικαιοσύνην καὶ 
σωφροσύνην. 444. Φαίνεται. Σ.Ώ.. “ικαίως μὲν γὰρ 
πρύττοντες καὶ σωφρόνως σὺ τε καὶ ἡ πόλις, ϑεοφι- 

λῶς πράξετε. ΑΔ. Εἰκός γε. ΣΏ. Καὶ, ὁ ὑπέρ γ8 ἐν 

τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, εἰς τὸ ϑεῖον καὶ λὼμήρὸν ὅ ὅ- 

ρῶντες πράξετε. 44. Φαίνεται. ΣΏ. ἀλλὰ μὴν ἐν- 

ταῦϑά γε βλέποντες, ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰ ὑμέτερα 
ἀγαϑὰ κατόψεσϑὲ τε καὶ γνώσεσϑε. «44. Ιναΐ. Σ,Ώ. 
Οὐκοῦν ὀρϑῶς τε καὶ εὖ πράξετε, Αἰνιαναΐ....Σ.2. 

ἀλλὰ μὴν οὕτω γε πράττοντας ὑμᾶς ἐθέλω ἐγγυήσα- 

σϑαν ἢ μὴν εὐδαιμονήσειν. 41. “ἀσφαλὴς γὰρ δὲ ἐγ- 
γυητής. ΣΏ. ᾿Αδίκως δὲ γε πράττοντες, εἰς τὸ ἄϑεον 
καὶ σκοτεινὸν βλέποντες, ὡς τὶ εἰκότα, ὅμοια τού- 
τοις πεν ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς. 411. “ποικεν. 

ΣΏ. Ὡ γὰρ, ὦ φίλε “Ἀλκιβιάδη, ἐξουφέα μὲν ἢ ποι- 
εἶν ὃ βούλεται, νοὺν δὲ μὴ ἔχῃ, τί τὸ εἰκὸς συμβαί- 
γειν, ἰδιώτῃ 1) καὶ πόλει; οἷον, νοσοῦντι ἐξουσίας 

οὔσης δρᾷν ὃ βούλετωι, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔγοντι, τυ- 
θαννοῦντι δὲ, ὦ. . μηδὲ ἐπιπλήττοι τὶς αὐτῷ, τί τὸ 

ΜΝ  ΠΠῸ ἀφ οὐχ, ὡς τὸ εἰκὸς, διαφϑαρῆναι 
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τὸ πϑμϑῳ .᾿ «44. ᾿ληϑῆὴ λέγεις. Σ΄. Τί. δ᾽ ἐν νηὰ 
εἴτῳ ἐξουσία εἴη ποιεὴν ὃ δοκεῖ, νοῦ τε καὶ ἀρετῆς 
κυβερνητικῆς ἐστερημένῷ, καϑορᾷς ὃ ἂν ξυμβαίνη 
αὐτῷ τε καὶ τοῖς ξυγναύταις; 4... “ἔγωγε, ὅτι 78 

ἀπόλοιντο πάντες ἄν. ΣΩ. (ὠὐκοῦν ὡοαύτως ἐν πό- 

λει τε, καὶ ἁπάσαις ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ἀπολειπο- 
μέναις ἀρετῆς, ἕπεται τὸ κακῶς πράττειν. 4.4. ζ1γά- 

γκη. ΤΧ1. ΣΩ. Οὐκ ἄρα τυραννίδα χρὴ, ω ἄριστε 
᾿ἀλκιβιάδη, Δ ΛΘ ἐκ αὐκθοὰ οὔτε ἑαυτῷ, οὔτε τὴ 
πόλει, εἰ μέλλετε εὐδαιμονεῖν, ἀλλ ἀρετὴν. ΑΛ. 
᾿ληϑῆ λέγεις. ΣΏ. Πρὶν δέ γε ἀρετὴν ἔχειν, τὸ 

ἄρχεσθαι ἄμεινον ὑπὸ τοῦ βελτίονος, 1) τὸ ἄρχειν, 
ἀνδρὶ, οὐ μόνον παιδί, 41,1. Φαίνεται. Σ.Ω. Οὐκ. 
οὖν τό γε ἄμεινον, καὶ κάλλιον; ΑΙ. να. ΣΏ. 
ὃ δὲ κάλλιον, πρεπωδέστερον; 414. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Πρέπει ἄρα τῷ κακῷ δουλεύειν. ὄμεινον γάρ. 
44.. ναΐ. Σ.Ώ. Ζουλοπρεπὲς ἄρα ἡ κακία. “44. Φαί- 
γψδται. ΣΏ. ᾿Ελευϑεροπρεπὲς δὲ ἡ ἀρετή. Α' Δ. ἵναΐ. 

ΣΩ. Οὐκοῦν φεύγειν χρὴ» ὦ ἑταῖρε, τὴν δουλοπρέ- 
πειαν; Α.4. Μάλιστα γε, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. ᾿αἰσθά: 

γῃ δὲ νῦν πῶς ἔχεις; ἐλευϑεροπρεπῶς, ἢ οὔ; 44. 
“Ζ]οκὼ μοι καὶ μάλα σφόδρα αἰσϑάνεσθαι. Σ.Ώ. Οἷ- 
σϑα οὖν πῶς ἀποφεύξῃ τοῦτο τὸ περί σε νῦν; ἵνρι 

μὴ ὀνομάζωμεν αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ἄνδρέ. 4.1. Ἔγωγε. 
ΣΏ. Πῶς; 414. .Εθὖν βούλῃ σὺ, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. 
Οὐ καλῶς λέγεις, ὦ “Ἀλκιβιάδη. 41. ᾿Δλλὰ πῶς χρὴ 
λέγειν; Σ.). Ὅτι ἐὼν ϑεὸς ἐθέλη. 4.1. “έγω δὴ" 
κοὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε λέγω, ὅτι κινδυνεύσο- 

μὲν μεταβαλεῖ» τὸ σχῆμα, ὦ «Σώκρατες, τὸ μὲν σὸν, 
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ἐγὼ, σὺ δὲ τοὐμόν. οὐ γάρ ἐστιν ὅπως οὗ παιδαγω- 
γήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας" σὺ δ᾽ ὑπ' ἐμοῦ παι- 
δαγωγήσῃ. 2... ἸῺ γενναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὃ ἐμὸς 
ἔρως οὐδὲν διοίσει, εἰ παρά σοι ἐννεοτεύσας ἕδωτα 

ὑπόπτερον, ὑπὸ τοὕτου πάλιν ϑεραπεύεται. ΑΛ. 
Ἀλλ᾽ οὕτως ἔχει- καὶ ἄρξομαϊ γε ἐντεῦϑεν τῆς δὲ- 
καιοσύνης ἐπιμέλεσϑαι. Σ,Ώ. ουλοίμην ἂν σε καὺ 
διατελέσαι" ὀῤῥωδῶ δὲ, οὔτι τῇ οἣ φύσει ἀπιστῶν, 
ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως ὁρῶν ῥώμην, μὴ ἐμοῦ τε καὶ 
σοῦ χρατήσῃ. 
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ΦΟΡΕΨΜΟΨΕΣ 

ἈΝΤ ἃς ῬΊΟ Σ' 

" 

ΠΧ(ΕΕΙ ΧΦ ΡΘΣΕΥΧῊ ἝΝ. 

ΤΑ ΤΟΥ 414.ὍΠΟΓΟΥ͂ ΑΜ ΚΙΒΙΑΖΟΥ ΔΦΕΥΤΕΓΟΥ͂ 

ΤΙΡΟΣΏΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. 

Ὃ “Ἀλκιβιάδη, ὦ ἄρά γε πρὸς ̓ τὸν ϑεὸν προσευξόμενος 
πορεύῃ; ΑΛ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ “Σώκρατές. Σ.. 

Φαίνῃ γὲ τι ἐσκυϑρωπακέναι τὸ καὶ εἰς γῆν βλέπειν, 
ὥς τις συννοούμενος. 444. Καὶ τί ἂν τις συνγοοῖτο, 

ὦ Σώκρατες; ΣΙ. Τὴν μεγίστην, ὦ ̓ Αλκιβιάδη, σὺν- 

γοιαν, ὥς γέ μοι δοκεῖ. ἐπεὶ, φέρε πρὸς “]ι:ὸς, οὐκ 
οἴει τοὺς ϑεοὺς, ἃ τυγχάνομεν εὐχόμενοι καὺ ἰδίῳ 
καὶ δημοσίᾳ, ἐνίοτε τοὑτων τὰ μὲν διδόναι, τὰ δ᾽ 
οὔ; καὶ ἔστιν οἷς μὲν αὐτῶν, ἔστι δὲ οἷς οὔ; 4. 
Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν δοκεῖ σοι πολλῆς προ- 
μηϑείας γε προσδεῖσθαι, ὅπως μὴ λήσῃ τὶς αὑτὸν 

ἡ τῳ ἂν ἢ 'ν, .}) 



Κ 

50 ΡΙΙΑΈΟΝΙΒ ς,ἃ.}».15.9.4.} 

εὐχόμενος μεγάλα κακὰ, δοκῶν δ᾽ ἀγαθά; "οἱ δε 
ϑεοὶ τύχωσιν ἐν ταὐτῃ ὄντες τῇ ἕξει ἐν ἢ διδόασιν 
αὐτοὶ ὅ τις εὐχόμενος τυγχάγει; ὥσπερ τὸν Οἰδί- 
ποὺν αὐτίκα φασὶν εὔξασθαι γαλκῷ διελέσθαι τοὺς 
υἱεῖς τὰ πατρῷα" ἐξὸν αὐτῷ τῶν παρόντων κακῶν ἀ- 
ποτροπὴν τινὰ εὔξασϑαι, ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπάρχου- 
σι κατηρᾶτο. τοιγαροῦν ταῦτα τὲ ἐξετελέσϑη, καὶ 
ἐκ τούτων ἄλλα πολλὰ καὶ δεινά" ἃ τό δεῖ καϑ' ἕκα- 
στα λέγειν; ΑΔ. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν, ὦ Σώκρατες, μαινό- 
μενον ἄνθρωπον εἴρηκας. ἐπεὶ τίς ἄν σοι δοκῇ τολ- 
μῆσαι ὑγιαίνων. τοιαῦτ᾽ εὔξασϑαι; 11. Σ.Ώ. Τὸ μαί- 
γεσϑαν ἀρά 78 ὑπεναντίον σοὶ δοκεῖ τῷ σωφρονεῖν; ; 
4.4. πώνυ μὲν οὖν. ΣΙ. “ἄφρονες δὲ καὶ φρόνιμοι 
δοκοῦσιν ἄνϑρωποι εἶναι τινὲς συΐ; 41. Εἶναι μέν- 
τοι. ΖΣΏ. Φέρε δὴ, ἐπισχεψώμεϑα τίνες ποτ εἰσὶν 
οὗτοι. ὅτι μὲν γὰρ εἰσί τινες, ὡμολόγηται, ἄφρονές 
τε καὶ φρόνιμοι, καὶ μαινόμεγοι ἕτεροι. «11. (Ωμο- 
λόγηταν γάρ. Σ.2. Ἔτι δὲ ὑγιαίνοντες εἰσὶ τινές; 

4.4. Εἰσίν. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ ἀσϑενοῦντες ἕτεροι; 
4.4. Πάνυ .78. Σ,Ώ. Οὐκοῦν οὐχ οἵ αὐτοί. 4.4. Οὐ 
γάρ. ΣΩ. ἾΑρ᾽ οὖν καὶ ἕτεροϊ τινες εἰσὶν οἵ μηδ᾽ ἔτε- 
ρα τούτων πεῖναν θὲ δϑὴν ; 414. Οὐ δῆτα. Σ.. ᾿Ἀνά- 
γπη γὰρ ἐστιν ἄγϑρωπον ὄντα νοσεῖν, ἢ μὴ νοσεῖν. 
44. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ... «Τί δέ; περὶ φρογνήοεως 
χαὶ ἀφροσύνης ἄρά γε τὴν αὐτὴν ἔχεις γνώμην; 
411. Πῶς λέγεις; ΣΙ, Ζοκεὶ σοι οἱόντε εἰναι ἢ 
φρόνιμον, ἢ ἄφρονα; ἢ ἔστι τὶ διὰ μέσον τρίτον 
πάϑος, ὃ ἐποΐει τὸν ἄνϑρωπον μὴτε φρόνιμον, μὴτε 

ὄφρονα; «Α414, Οὐ δῆτα. Σ4}. ᾿Ανάγκη ἀρὰ ἐστὶ τὸ 
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ἕτερον τούτων πεπογϑένγαι. 444. Ἔμοιγε δοκεῖ, 1Π.. 
ΣΏ. Οὐκοῦν μέμνησαι ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι 

μανέαν φρονήσει; ΑΛ. Ἔγωγε. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ 
μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πάϑος, ὃ ποιεῖ τὸν ἀν- 

ϑρωπον μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρονα εἶναι; 4{4.Ὡ- 
μολόγησα γάρ. ΣΏ. αὶ μὴν δύο γε ὑπεναντία ἑνὶ 
πράγματι πῶς ἂν εἴη, Α4. Οὐδαμῶς. ΣΏ. “φρο- 
σύνη ὅρα καὶ μανία κινδυνεύει ταὐτὸν εἶναι. ΑΛ. 
ἀρβδνεὐνρν ΣΏ. Πάντας οὖν ἂν φάντες, ὦ “Αλκιβιά- 
δη, τοὺς ἄφρονας μαίνεσθαι, ὀρϑῶς ἂν φαίημεν. 
4.4. τγαΐ. ΣΏ. Αὐτίκα, τῶν σῶν ἡλικιωτῶν εἴτιν:ς 
τυγχάνουσιν ἄφρονες ὄντες, ὥσπερ εἰσὶ, καὶ τῶν ἔτι 
πρεσβυτέρων. ἐπεὶ φέρε πρὸς Διὸς, οὐκ οἴει τῶν 
ἐν τῇ πόλει ὀλίγους μὲν εἶναι τοὺς φρονέμους, ἄφρο- 
γας δὲ τοὺς πολλούς; οὖς δὴ σὺ μαινομένους καλεῖς; 

41. Ἔγωγε. ΣΩ. Οἵῃ ἂν οὖν χαίροντας ἡμᾶς εἷ- 
γαν μετὰ τοσούτων μαινομένων πολιτευομένους ; καὶ 
οὐκ ἂν παιομένους, καὶ βαλλομένους, καὶ ἅπερ εἰώ- 
ϑασιν οἵ μαινόμενοι διαπράττεσθαι, πάλαι δίκην 
δεδωκέναι; αλλ᾽ ὅρα, ὠ μακάριε, μὴ οὖχ οὕτω ταῦτ᾽ 
ἔχει. .4.1. Πῶς ἂν οὖν ποτ᾽ ἔχοι, ὠ “Σώκρατες; κεν- 

δυνεύει γὼρ οὖχ οὕτως ἔχειν ὥσπερ φήϑην. ΣΩΏ. 
Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. ἀλλὰ τῆδὲέ πὴ ἀϑρητέον. 4. πὴ 
ποτε λέγεις; ΙΝ. ΣΩ.. ᾿Εγὼ δὴ σοι 7ὲ ἐρῶ. ὑπολαμ- 
βάνομέν 7ε τινὰς εἶναι νοσοῦντας" ἢ οὔ; 41. Πιά- 
γυ μὲν οὖν. ΣΏ.. Δρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι 
“τὸν νοσοῦντα ΜΕΎΝΕΡΥ ἢ πυρέττειν, ἢ ὀφϑαλμιᾷν; 
ἢ οὐκ ἂν δοκῇ σοι, καὶ μηδὲν τούτων πεπογϑώῶς, 
ἑτέραν νοσεῖν γόσον; πολλαὶ γὰρ δὴ πον γε εἰσὶ, 

Ὁ “4 



52 ΡΑΤΟΝΙΘ Ριιϊάο.Δ.Ὁ ς 

καὶ οὐχ αὗται μόναι. 414. ἽἜμοιγε δοκοῦσιν. ΣΙ. 
᾿οφϑαλμία οὖν σοι δοκεῖ, πᾶσα γόσος εἶναι; Α.1. 

Ἰγαί. Σ.Ώ. ΨΩ οὖν καὶ πᾶσα γόσος, ὀφϑαλμία; 4.4. 
Οὐ δῆτα ἔμοιγδ᾽ ἀπορῶ μέντοιγε πῶς λέγω. ΣΏ,. 

᾿“4λλ᾽ ἐὰν ἔμοιγε προσέχῃς τὸν γοῦν, «σὺν τε δύο σκε- 
πτομένω, σχεδὸν εὑρήσομεν. 4.4. ᾿ἀλλὰ προσέχω, ὠ 
“Σώκρατες, εἰς δύναμιν τὴν ἐμήν. Σίῃς Οὐκοῦν ὧμο- 
λογηθϑη ἡμῖν. ὀφϑαλμία μὲν πᾶσα, νόσος εἶναι, νό- 
σος μέντοι οὐκ εἶναι πᾶσα, ὀφθαλμία; ἴα μὴ νᾶ Ώμο- 

λογήϑη. «ΣΏ. Καὶ ὀρϑῶς γε μοὶ δοκεῖ ὅμολογηϑῆ- 
ναι. καὶ γὰρ οἵ πυρέττοντες σιάντες νοσοῦσιν, οὐ 

μέντοι οὗ νοσοῦντες πάντες πυρέττουσιν, οὐδὲ πο- 

δαγριῶσιν, οὐδὲ γε ὀφϑαλμιῶσιν, οἶμαι" ἀλλὰ νό- 
σὸς μὲν πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἐστι, διαφέρειν δή φασιν 
οὕς δὴ καλοῦμεν ἰατροὺς τὴν ἀπεργασίαν αὐτῶν. 

32 ᾿ ͵.ἊΝ 2 Ω 2} ς Π ὃ τ ν᾽ 

ου 7 σχοοί, οὐτὲ ομοιίαέ, Οοὐτὲ ομοιῶς ἰστρατε 
᾿, , 4 κ νι τὸ Υ͂ ἐν γ Υ, 

τονται, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὑτῆς δύναμιν ἑκάστη" νό- 
, »-"Ὗο 3 οἷ 

σον μέντοι πᾶσαΐ εἰσιν. ὥσπερ δημιουργοὺς τινὰς 
͵ 32. 27 ι ΕῚ 

ὑπολαμβάνομεν" ἢ οὔ; ΑἍ14. Πάνυ μὲν οὖν. Υ. 
Σ.. Οὐκοῦν τοὺς σκυτοτόμους, καὶ τέκτονας, καὶ 

Υ ει 

ἀνδριαντοποιοὺς, καὶ ἑτέρους παμπλήϑεις, οὕς τὲ 
- 2) εἰ ἢ .᾿ ϑν;. Ἦν Υ 

δεῖ καϑ' ἕκαστα λέγειν; ἔχουσι δ᾽ οὖν διειληφότες 
Τ τ κα ΟΝ β Ἣ β Ἶ τ΄ 5..Χ ἄνα τ: 

δημιουργίας μέρη, καὶ πάντες οὗτοι εἰσὴ δημιουρ 
39 ’ 3 ᾿ ι 

γοΐ οὔ μέντοι εἰσὲ τέκτονές γε, οὐδὲ σκυτοτόμοι, 

οὐδὲ ἀνδοιαντοποιοῖ" οὗ σύμπαντες εἰσὶ δημιουρ- 
- ᾿ “. Ο ι 3 

γοί,. Α11. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Οὐτω μὲν οὖν καὶ τὴν 
ἀφροσύνην διειληφότες εἰσί" καὶ τοὺς μὲν πλεῖστον 

γεν 3232. ὦ , - . 

μέρος αὑτῆς ἔχοντας, μαινομένους καλοῦμεν" τοὺς 
2ῶ3.,.Μ “Ἅη Υ »ὔ 9 Υ Ἃ ΑἹ Υ̓͂ 

δ᾽ ὀλέγον ἔλαττον, ἡλιϑίους τὸ καὶ ἐμβροντήτους. 
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οἱ δὲ ἐν εὐφημοτάτοις ὀνόμασι βουλόμενοι κατονο- 
μάζειν, οὗ μὲν, μεγαλοψύχους, οἵ δὲ, εὐήϑεις " ἕτε- 
ροι δὲ ἀκάκους, καὶ ἀπείρους, καὶ ἐνγνεοὺς. εὑρήσεις 

δὲ καὶ ἕτερα πολλὰ ἀναζητῶν ὀνόματα. πάντα δὲ 
ταῦτα ὠφροσύνη ἐστί. διαφέρεν δὲ, ὥσπερ τέχνη 
τέχνης ἡμῖν κατεφαένετο, καὶ νόσος νόσου. ἢ) πῶς 
σοι δοχεῖ; ΑΙΑ͂. “Ἐμοὶ μὲν οὕτω. ΣΩ,.. Οὐκοῦν ἀπὶ 

ἐχείγου ἰἀλιὰ ἐπανέλθωμεν. ἢν γὰρ δὴ που ἐν ἀρ- 

χῇ τοῦ λόγου σκεπτέον εἶναι τοὺς ἄφρονάς 18 καὶ 

φρονίμους, τίνες ποτ᾿ εἰσίν. ὡμολόγητο γὰρ εἶναί 
τινας" ἢ γὰρ οὔ; ΑΑ. Ἱναὶ ὡμολόγηται. (Σ,Ω. ἊΡ 

οὖν τούτους φρονίμους ὑπολαμβάνεις, οἱ ἂν εἰδῶς 

σιν ἅττα δεὶ πράττειν καὶ ΛΈ)θινα “4.1. Ἴβγωγε. Σ ΣΝ. 
φρονγὰς δὲ ποτέρους; ἀρά ἊΣ τοὺς μηδ᾽ ἕτερα τού- 
τῶν εἰδότας; Α4.4. Τούτους. ΣΏ. Οὐκοῦν οἵγε μὴ 
εἰδότες μηδ᾽ ἕτερα τούτων, ἡηούδθιν αὑτοὺς καὶ λέ- 

ὰ Χ " . ᾿ Ων γοντὰας καὶ πράττοντας ἀττὰ μὴ δεῖ; ΑΔ. Φαίνε- 
ται. ὙἹἱ. Σ.Ω.. Τούτων μέντοι ἔλεγον, ὦ ̓ ᾿λκιβεάδη, 

καὶ τὸν Οἰδίπουν εἶναι τῶν ἀνθρώπων. εὑρήσεις δὲ 

καὶ τῶν γὺῦν ἔτι πολλοὺς οὐκ ὀργῇ κεχρημένους, ὧσ- 

περ ἐκεῖνον, οὐδ᾽ οἰομένους κακὰ σφίσιν εὔχεσϑαι, 
ἀλλ ἀγαϑώ. ἐκεῖνος μὲν, ὥσπερ οὐδ᾽ ηὔχετο, οὐδ᾽ 
ᾧετο" ἕτερον δὲ τινες εἰσὶν οἱ τἀναντία τούτων πε- 

πόγϑασιν. ἐγὼ μὲν γὼρ οἰμαί σε, εἴ σου ἐμφανὴς 
γενόμενος ὁ ϑεὸς πρὸς ον τυγχάνεις τ πθεθοβερος; 

ἑρωτήσειε, πρὶν ὁτιοῦν εὐξασϑαὶ σε, δἰ ἐξαρκέσει σοὶ 

τύραννον γενέσϑαν τὴς ᾿ϑηναίων ἡπάλεῶςι εὖ Ἰδὲ 

τοῦτο φαῦλον ἡγήσαιο, καὶ μὴ μέγα τὶ, προσϑείη, 
καὶ πάντων τῶν “ΠΠλλήνων" εἰ δὲ σε δρῳη ἔτι ἕλατ- 



54 τ ῬΑΤΟΝΙΝ εὐ ει 
- Δ’ ὃ 3 ἀπ οὐ γ᾿ ἐν τ Ἂν ε 

τον δοκοῦντα ἔχευν, εἰ μὴ καὶ πάσης Ευρώπης ὑπο- 
- ον Π 2 : 

σταίη σοὶ, καὶ τοῦτο μὴ μόνον ὑποσταίη, αὐϑημε- 
ι »ο-“ ᾽ ες Γ ΕΣ Γ ἰχ 3. ,.,5 

οὖν σοῦ βουλομένου ὡς πάντας αἰσθέσθαι ὁτι “(λκι- 
’ ᾿ 2 ΡῚ “" 2! 

βιάδης ὁ Κλεινίου τὑραννός ἐστιν" αὐτὸν οἶμαι ἂν 
8 ἀπιέναι περιχαρῇ γενόμενον, ὡς τῶν μεγίστων ἂ- 

- ΡῚ . ᾿ πῇ Ὕ ἘΝ 
γαϑῶν κπεκυρηχότα. 414. -Εγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώχρα- 

} 7. Ὁ , εω Υ ν 

τες, κἀν ἀλλον ὁντινοῦν, εἴπερ τοιαῦτο. συμβαίη αὖ- 
ω ΣΙ Ω, "4λλ Ἢ ῇ 3 - Ὁ ᾿ -Ὃο δ᾽ 

τῷ. ΟΣ. Αλλὰ μέντοι ἀντέ γε τῆς σῆς ψυχῆς οὐ 
»χ «ι Γ ᾿ τ 385. Γ Ἃ Υ͂ μ 

ἂν τὴν πάντων Ππλλήνων καὶ βαρβάρων χώραν τὲ 
, Γ 3 

καὺ ταραννίδα βουληϑείης σοὶ γενέσθαι. Α4. Οὐκ 
7, , ο“ὝὟ : ͵ τ ,η 2 οἴομαι ἔγωγε. πῶς γὰρ ἄν; μηϑὲν γὲ τι μέλλων αὖ- 

τοῖς χρῆσϑαι. ΣΙ. Τί δ᾽ εἰ μέλλεις κακῶς τὸ καὶ 
-Ὁὖ 3509} νι ς 3 [Ω] 

βλαβερῶς χρῆσϑαι; οὐδ᾽ ἂν οὕτως; 414.. Οὐ δῆτα. 
᾿ ᾿ ω Η͂ 3 τ 2 

ὙΠ. ΣΩ. Ορᾷς οὖν ὡς οὐκ ἀσφαλὲς οὔτε τὰ διδό- 
Δ Υ ᾿ Υ̓͂ 2) 2 Υ 2) 

μέγα δικὴ δέχεσθαί σε, οὔτε αὐτὸν εὔχεσθαι γεγέ- 
σϑαι" εἴ γὲ τις βλάπτεσθαι μέλλεν διὰ ταῦτα, ἢ το- 

᾽ πα 4.1 9 λλ ᾽ν 1 ᾿ δ᾽ »" 3 

παράπαν τοῦ βίου ἀπαλλαγῆναι. πολλοὺς ὃ ἂν ἔ- 
ὠδην, Ὁ 5 ͵ χοιμεν εἰπεῖν οσὸν τυραγγίδος ἐπιϑυμήσαντες ἢδὴη, 

-ἷ 32 3 »"» ἤ 

καὶ σπουδάσαντες τοῦτ᾽ αὐτοῖς παραγενέσθαι, ὧς 

ἀγαϑόν τι πράξοντες, διὰ τὴν τυραγγνίδα ἐπιβουλευ- 
, ᾿ 5 ’ Ἦν 32 

ϑέντες τὸν βίον ἀφῃρέϑησαν. οἶμαι δὲ σὲ οὐκ ἀγή- 
Ύ 32) ..- “. ᾿ 

κοον εἰγαν ἕγιά γε χϑιζά τὲ καὶ πρωϊζὰ γεγενημένα" 
ἰεῚ 3 Ι Π Υ͂ [ ᾿ 4 

ὁτ8 Αρχέλαον τὸν Ιακεδόνων τύρανγον τὰ παιδικὼ, 
Ρ Ὁ ῃ ῬΑ] [ » Ὁ 

ἐρασϑέντα τῆς τυραννίδος οὐϑὲν ττον ἥπερ ἐκεῖνος 

τῶν» παιδικῶν, ἀπέκτεινε τὸν ἐραστὴν, ὡς τὐραγγός 
2 , ᾿ Χ τ - 

τε καὶ εὐδαίμων ἀνὴρ ἐσόμενος. κατασχὼν δὲ τρεῖς 
’ Γ ᾿ 3 ) 

ἢ τέτταρας ἡμέρας τὴν τυραν»έδα, πάλιν αὐτὸς ἐπι- 
“8 ς , Ὁ ) ᾿ βουλενϑεὶς ὕφ᾽ ἑτέρων τινῶν ἐτελεύτησεν. ὁρᾷς δὴ 

»Σ ς -- Ὁ δὴ Ἵ] καὶ τῶν ἡμετέρων πολιτῶν (ταῦτα γὰρ οὐκ ἄλλων 
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ἀχηκόαμεν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ παρόντες οἴδαμεν) ὅσοι 

στρατηγίας ἐπιϑυμήσαντες ἤδη, καὶ τυχόντες αὑτῆς, 

οἱ μὲν, ἔτι καὶ νῦν φυγάδες τῆσδε τῆς πόλεως εἰσὶν, 

οἱ δὲ τὸν βίον ἐτελεύτησαν" οἵἱ δὲ ἄριστα δοκοῦντες 

αὐτῶν πράττειν, δι πολλῶν κινδύνων ἐλϑύντες καὶ 

φόβων, οὐ μόνον ἐν ταὐτῃ τῇ στρατηγίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

εἰς τὴν ἑαυτῶν κατῆλϑον, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν πο- 

λιορκούμενου πολιορκίαν οὐδὲν ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν 

πολεμίων διετέλεσαν" ὥστε ἐνίους αὐτῶν εὔχεσθαι 

ἀστρατηγήτους εἶναν μᾶλλον ἢ ἐστρατηγηκέναι. εἰ 

μὲν οὔγν ἦσαν οἵ κίνδυγοΐ τϑ καὶ πόνοι φέῤοντες εἰς 

ὠφέλειαν, εἶχεν ἄν τινὰ λόγον" γὺν δὲ καὶ πολὺ τοῦ- 

ναντίον. ὟΠΠ. εὑρήσεις δὲ καὶ περὺ τέκνων τὸν αὐ- 

τὸν τρύπον, εὐξαμένους τινὲς ἤδη γενέοϑαι, καὶ γε- 

γομένων εἰς ξυμφοράς Τϑ8 καὶ λύπας τὰς μεγίστας κα- 

ταστάντας. οἵ μὲν γὰρ, μοχϑηρῶν δεὼ τέλους ὄν- 

των τῶν τέκνων, ὅλον τὸν βίον λυπούμενοι διήγα- 

γον" τοὺς δὲ, χρηστῶν μὲν γενομένων, συμφοραὶς 

δὲ χρησαμένων, ὥστε στερηθῆναι, καὶ τούτους οὐδὲν 

εἰς ἐλάττονας δυστυχίας καϑεστηκότας ἥπερ ἐκεί- 

γους" καὶ βουλομένους ἂν ἀγένητα μᾶλλον εἰναι ἢ 

γενέσθαι. ἀλλ᾽ ὅμως τούτων τε χαὺὶ ἑτέρων πολλῶν 

ὁμοιοτρόπων τούτοις οὕτω σφόδρα καταδήλων ὄν- 

τῶν, σπάνιον εὑρεῖν ὅστις ἂν ἢ διδομένων ἀπόοχοι- 

το, ἢ μέλλων δι’ εὐχῆς τεύξεσθαι, παύσαιτο ἂν εὐχό- 

μενος. οἱ δὲ πολλοὶ οὔτε ἂν τυραννίδος διδομένης 

ἀπόσχοιντο ἂν, οὔτε στρατηγίας, οὐδ᾽ ἑτέρων πολ- 

λῶν, ἃ παρόντα βλάπτει μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ" ἀλλὰ 

κἂν εὔξαιντο ἂν γενέσθαι, εἴτῳ μὴ παρόντα τυγχά- 
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γει. ὀλίγον. δὲ ἐ ἐπισχόντες, ἐνέοτε παλινῳδοῦσιν, ὦ ἄ- 
ἈΕΟΧΟΜΕΡΟΥ ἅτε ἂν Τοπρίστον εὔξωνται. ἐγὰ μὲν οὖν 
ἀπορῶ μὴ ὡς ἀληϑῶς μάτην ϑεοὺς ἄνϑρωποι αἰτι- 
ὦνται, ἐξ ἐκείνων φάμενοι κακὰ σφίσιν εἶναι" οἱ δὲ 
κοὶ αὐτοὶ ἀκ να εἴτε ἀτασϑαλίαισιν, εἴτε ἀφοοσὺύ- 
γαις χρὴ εἰπεῖν, ὑπὲρ μόρον ἄλγε ἔχουσι. ΙΧ, Κιν- 
δυνεύει γ᾽ ἂν, ὦ “Ἀλκιβιάδη, φρόνιμός τις εἶναι ἐκεῖ- 
γος ὃ ἀν ὦ ὃς υλονεν μοι) φίλοις ἀνοήτοις τισὺ 
χρησάμενος, ὁρῶν αὐτο ὑς καὶ πράττοντας καὶ εὖχο- 
μένους ἅπερ οὐ βέλτιον ἢ ἦν, ἐκείνοις δὲ ἐδόκει, κοινῇ 
ὑπὲρ ἁπάντων αὐτῶν εὐχὴν ποιήσασϑαι. λέγεις δέ 
πῶς ὧδὲ, Ζεῦ βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλὰ [φησὶ] καὶ εὖ- 
χομένοις καὶ ἀνεύκτοις ἄμμι δίδουν, τὰ δὲ δεινὰ καὶ 
εὐχομένοις ἀπαλέξειν κελεύει. ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς 
δοκεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν ὃ ὃ ποιητής" σὺ δ᾽ εἴ τι ἐν 
γνῷ ἔχεις τ ταῦτα, μὴ σιώπα. 414. Χαλεπὸν, ὦ 
Σώκρατες, ἐστὶν ἀντιλέγειν πρὸς τὰ καλῶς εἰρημένα" 
ἐκεῖνο δ᾽ οὖν ἐνγοῶ, ὅσων κακῶν αἰτία ἡ ἄγν θεὰ τοῖς 
ἀνθρώποις" ὁπότε, ὡς ἔοικε, λελήθαμεν ἢ ἡμᾶς αὖ- 
τοὺς διὰ ταύτην καὶ πράττοντες, καὶ, τόγε ἔσχατον, 
εὐχόμενοι ἡμῖν αὐτοῖς τὰ κάκιστα. ὅπερ οὖν οὐδεὶς 
οἰηϑείη, ἀλλὰ τοῦτό γε πᾶς ἂν οἴοιτο ἱκανὸς εἶναι, 
αὐτὸς αὑτῷ τὰ βέλτιστα εὔξασϑαι, (ἀλλ᾿ οὐ τὰ κώὠώκι- 
στα. τοῦτο “" γὰρ ὡς ἀλη ϑῶς κατάρᾳ τινὶ ἀλλ οὐκ 
εὐχὴ ὅμοιον ἂν εἴη. ΣΩ. Ἅ4λλ᾽ ἴσως, ὦ βέλτιστε, 
φαΐη ἄν τις ἀνὴρ ὃς ἐμοῦ τε καὶ σοῦ σοφώτερος ὧν 
τυγχάνει, οὐκ ὀρϑῶς ἡμᾶς λέγειν, οὕτως εἰκῇ ψέγον- 
τας ἄγνοιαν" εἴ γ μὴ ἘρΟθ ΗΠ τὴν ἔστιν ὧν τε 
ὄγγοιαν, καὶ ἔστιν οἷς, καὶ ἔχουσί πως, ἀγαϑὸν, ὥσ. 
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πὲρ ἐκείνοις κακόν. 4.1. Πῶς λέγεις; ἔστι γιὰρ ὅτι- 
΄ὔῳ »-Ὃ μῚ, Ὁ 

οὖν πρᾶγμα ὁτῳδὴ ὁπωσοῦν ἔχοντι ἄμεινον» ἀγνοεῖν 
2. Ν αὐ ρ ἊΝ Ν᾽... Ὧ. 
) γινώσκειν; Σ,). “μοιγε δοκεῖ" σοὶ δ᾽ οὔ; ΑΛ. 

ἢ ᾿ 7 3 ϊ ι 4.5.» ο»υ Οὐ μέντοι μὰ Δία. Χ. ΣΙ. Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνο 
- ) ᾿ Μ . ς - 

σοῦ καταγγώσομαι, ἐθέλειν ἂν σὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 
« 9 , 

μητέρα διαπεπράχϑαι ἅπερ Ορέστην φασὶ καὶ τὸν 
᾿ἀλκμαίωνα, καὶ εἰ δὴ ἄλλοι ἐκεί ιγχάνου χμαίωνα, καὶ εἰ δὴ τινὲς ἀλλοι ἐκείνοις τυγχάνου- 

Ξ5 ᾿ ᾿ ᾿ 2 Υ ᾿ ἢ 

σι ταὐτιὰ διαπεπραγμένοι. ΑΛ. Εὐφήμει πρὸς δὸς, 
Ὁ 2) ᾿ 5.9 ἢ 
ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Οὗτοι τὸν λέγοντα, ὦ «ἀλκιβιά- 

ε 3 Ε.Ὶ ΧΔΟΥ ᾿Ἶ ΟῚ Π ΡῚ 

δη, ὡς οὐκ ἂν ἐϑέλοις σοὺ ταῦτα πεπρύχϑαι, εὐφη- 
»-ὉἪ “ΣΟ ᾿, Θ ᾿ ΄΄ϑ ὰ 2» ἂ ΒῚ 

μεῖν δεῖ σὲ κελεύειν, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ εἴ τις τὰ ἐ- 
ἢ " 2 ι [7] ἐπ -ν ᾿ ς ᾿ 

γαντία λέγοι" ἐπειδὴ οὕτω σοὶ δοκεὺ σφόδρα δεινὸν 
ΠΥ "Ὁ [2] 2 2 ι Γ “" « ὃ. ᾿υ 

εἶναι τὸ πρᾶγμα, ὥστ᾽ οὐδὲ ῥητέον εἶναι οὕτως εἰκῆ. 
- 2 39 μ᾿ ) Ἃ 

δοκῇς δ᾽ ἂν τὸν ᾿Ορέστην, εἰ ἐτύγχανε φρόνιμος ὧν, 
ΝΥ 5 Ἂ . ’ ΕἸ 3 -» Π " 

καὶ εἰδὼς ὅ, τι βελτίιστον ἣν αὐτῷ πράττειν, τολμῆ- 
2) ͵ ΒῚ Ὁ κω 

σαι ἂν τι τούτων διαπράξασϑαι; Α,41. Ου δῆτα. 
3 Υ ΕΝ αὐτὸν “ΜΗ ᾿ 

ΣΩ. Οὐδὲ γε ἄλλον οἴμαν οὐδένα. 4.1. Οὐ μέντοι. 
2] , ἣ « - 

ΣΙ. Κακὸν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐστὶν ἡ τοῦ βελτίστου 
32) ( " ὉῚ “ ᾿ . τὰ 2) γν 

ἀγνοια, καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὸ βελτιστον. Α.1. ἰμοιγὲε 
“-ο 39 “Ὁ Νὰ. ’ εἶ - 2,5 ἡ . 

δοκεῖ. Σ.Ω.. Οὐκοῦν καὶ ἐκείνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπα- 
Ἄς ᾿ 

σι; ΑΛ. Φημί. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ τόδε ἐπισκε- 
ψώμεϑα" εἴ σον αὐτέκα μάλα παρασταίη, οἰη ϑέντι 
βέλτιον εἶναι, Περικλέα, τὸν σεαυτοῦ ἐπέτροπόν τε 

Ν γ᾽ 3 ᾿ ὃ , 2 . τ Ἁ ι Ω. Υ 

καὶ φίλον, ἐγχειρίδιον λαβόντα, ἐλϑόντα ἐπὶ τὰς ϑὺ- 
3 - 5.» - τὸ 

ρας, εἰπεῖν εἰ ἔνδον ἐστὲ, βουλόμενον ἀποκτεῖναι αὖ- 
᾿ ΡῚ - 2] " ᾿ ᾽ ς ᾿ - 3» “- 

τὸν ἐκεῖνον, ἄλλον δὲ μηδένα " οἱ δὲ φαῖεν ἔνδον εἰ- 
χ- 9 ’ ᾿ Υ 2) 

ναι. ΧΙ, καὶ οὐ λέγω ἐθέλειν ἂν σε τούτων τὲ τιρύτ- 
ΕῚ 5“ .- ΕῚ ᾿ 

τειν" ἀλλ᾽ εἰ, οἶμαι, δόξει σοὶ ὅπερ οὐϑὲν κωλύει 
- ΒῚ “ Υ [. τ 

δή που τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ βέλτιστον, παραυτῆγιω 
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“1οτὲ δόξαν. ὥστε᾽ οἰηϑῆναι καὶ τὸ κάκιστον ποτὲ 
βέλτιστον εἶναι. ἢ οὐκ ἂν δοκῆ σοι; ΑΑ. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΏ, Εἰ οὖν παρελϑὼν εἴσω, καὶ ἰδὼν αὖ- 
τὸν ἐκεῖνον, ἀγνοήσαις τὸ καὶ οἰηϑείης ἂν ἄλλον εἶ- 

ναΐτινα, ὑρ᾽ ἔτι ἂν αὐτὸν τολμήσαις ἀποκτεῖναι; 
4.1. Οὐ μὰ τὸν Ζία οὐκ ἄν μον δοκῶ: ΣΙ. Οὐ 
γὰρ δὴ ποὺ τὸν ἐντυχόντα, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον ὃν .ἡ- 
βούλου. ἢ γάρ; ΑΔ. ἵνα. ΣΙ. Οὐκοῦν καὶ εἰ 
πολλάκις ἐγχειρεῖς, αἰεὶ δὲ ἀγνοεῖς τὸν Περικλέα, ὅ- 

πότε μέλλεις τοῦτο πράττειν, οὕποτε. ἂν ἐπέϑοιο αὖ- 
τῷ. 1.1. Οὐ δῆτα. ΣΏ. {Τί δέ; τὸν ᾿Ορέστην δο- 
.» . χτ85 Ἡ ὦ ᾽ Ἔν 3 

πῆς ἂν ποτὲ τῇ μητρὶ ἐπιϑεσθαν, εὖ γε ὡσαυτῶς ἡ- 

γνόησεν; ΑΛ. Οὐκ οἶμαι ἔγωγε. Σ,Ώ. Οὐ γὰρ δή 
που οὐδ᾽ ἐκεῖνος τὴν προστυχοῦσαν γυναῖκα, οὐδὲ 
τὴν ὁτουοῦν μητέρα διενοεῖτο ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ τὴν 
αὐτὸς αὑτοῦ. 4.1. Ἔστι ταῦτα. ΣΙ. ᾿᾿γνοεὲν ἄρα 
τὸ 7ε τοιαῦτα βέλτιον τοῖς οὕτω διακειμένοις, καὶ 
τοιαύτας δόξας ἔχουσι. Α1Χ]. Φαίνεται. Σ.Ώ. Ὃρᾷς 

οὖν ὅτι ἢ ἔστιν ὧν γὲ ἄγνοια, καὶ ἔστιν οἷς, καὶ 
ἔχουσί πως, ἀγαϑὸν, ἀλλ᾿ οὐ κακὸν, ὥσπερ ἄρτι 

σοὶ ἐδόκει; 4.1. Ἔοικεν. ΧΙ. Σ.. Ἔτι τοίνυν εὖ 
βοὺλε ὦν τὸ μετὰ τοῦτο ἐπισκοπεῖν, ἄτοπον ὃν, ἴσως 

ἄν σοι δόξειεν εἶναι. 444. Τί ἔρυυφα ἐμ; ὦ Σώκρατες; 
ΣΏ.. Ὅτι, ὡς ἔπος εἰπεῖν, κινδυνεῦεν τό γε τῶν ἀλ- 
λων» ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν τις ἄνευ τοῦ βελτίστου 
κεκτημένος, ἢ, ὁλ ιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τιὶὰ 
πλείω τὸν ἔχοντα αὐτά. σκόπει δὲ ὧδε" ἀρ᾽ οὐκ ἀ- 
γαγκαῖον σοὶ δοκεῖ εἶναν, ὅταν τὲ μέλλωμεν 4|τὸῦ 
πράττειν ἢ λέγειν, οἰηϑῆγαι δεῖν πρῶτον ἡμᾶς εἰδέ- 
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ΒλῚ -.» 5 φ» Ω οὺ 51 - ἢ ᾿ 

γα!,}) τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦτο ὁ ἂν προχειροτέρως μέλ- 
" Ἔν , }Ὰ ΄ κι - 

λωμέν τι ἢ λέγειν ἢ πράττειν; ΑΑ͂. Ἔμοιγε δοκεῖ, 
ΐς 3 ω- ᾿ς ἩΕῚ Δ᾽; Ἄγε ἢ 2) ς»γ 

ΣΏ. Οὐκοῦν οἵ ῥήτορες αὐτίκα, ἢτον εἰδότες συμ- 
Γ 2 ϑ: εἶὶ ἡ ἰδὲ γι ἵ 

βουλεύειν, ἢ οἰηϑέντες εὐδέναν, συμβουλεύουσιν 
- ς ι ’ ἊΝ 

ἡμῖν ἑκάστοτε" οἱ μὲν, περὶ πολέμου τὲ καὶ εἰρήγης, 
᾿ ο- Ὶ Ἀ 

οἱ δὲ, περὲ τειχῶν οἰκοδομέας, ἢ καὶ λιμένων κατα- 
Ὁ" ς να ο Π ε 

σκευῆς. ἑνὶ δὲ λόγῳ, σα δὴ ποτὸ ἢ πόλις πράττει 
τ 2 Γ ΕῚ 32 ι { 3 ς ᾿Ὶ ΒῚ ᾽ “-ο “- 

πρὸς ἄλλην πόλιν, ἢ αὐτὴ καϑ' αὐτὴν, ἀπὸ τῆς τῶν 
ἱ τ Ὁ 3 

ῥητόρων συμβουλῆς πάντα γίγνεται; Α4. Αληϑὴ 
ἢ ς 2Α 

λέγεις. ΣΙ. Ὅρα τοίνυν καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις, ἂν δυ- 
- - 27) 

γῃϑῶ. καλεῖς γὰρ δή που φρονέμους τε καὶ ἄφρο- 
δ - 3 ω Ἁ τ .“. 

γας; 41. Ἔγωγε. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τοὺς μὲν πολλοὺς, 
το 2 ΑΒΕ: δ᾽ )} ̓ - 4“ ε “᾿ς α2 οὗ ἄφρονας" τοὺς δ᾽ ὀλίγους, φοονίμους; . Οὕτω. 

᾽ 2 3 ’ 5 , 

Σ.. Οὐκοῦν πρός τι ἀποβλέπων, ἀμφοτέρους; «4.1. 
Ὁ ξ ΕῚ 2 ἐπὶ τ -- 

᾿γαί. ΧΗ. Σ Ω. 0 οὖν τὸν τοιοῦτο συμβουλεύειν 
εἰδότα, χωρὶς τοῦ πότερον βέλτιον, καὶ ὅτε βέλτιον, 

Υ -Ὁ 3 “" 2 “3 

φρύγιμον καλεῖς; ΑΔ. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ.. Οὐδὲ γε, οἱ- 
[4] “-ὖ 5 ρ-- -ῳ 

μαν, στίς τὸ πολεμεῖν αὐτὸ οἶδε, χωρὶς τοῦ ὅπότϑ 
͵ .-ἪῬ «“ ἵ ΕῚ 

βέλτιον, καὶ τοσοῦτον χρόνον οσον βέλτιον. ἡ γάρ; 
2 “ 3 ᾿ ᾿ , ΠῚ 

“412. ναί. ΣΏ. Οὐκοῦν, οὐδὲ εἴτις τενὰ ἀποκτενν ὑ- 
ν᾿ 3ωι Ἷ Φ - ᾿ 

γαν οἶδεν, οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσθαι, καὶ φυγάδα 
-Ὁ Ὁ ᾿ .- ! 

ποιεῖν τῆς πατρίδος, χωρὶς τοῦ ὁπότε βέλτιον, καὺ 
τ ' 3 , ε μ 

ὅντινα, βέλτιον. Α͂,1. Οὐ μέντοι. Σ.Ω. Ὅστις ἄρα 
τὶ τῶν τοιούτων οἷδὲν, ἐὼν μὲν παρέπηταν ἡ τοῦ 

Σ « υιῖΣ 2 Α ἣ βελτίστου ἐπιστήμη" αὕτη δ᾽ ἣν ἡ αὐτὴ δὴ ποῦ 1;- 
4 ο ΦΨ ΡΠ) ἥν 

περ καὶ ἡ τοῦ ὠφελίμου. ἡ γάρ; ΑΑΑ. ἵναΐ., ΣΩΏ. 
3 Υ Ξ᾿ »οΟ 

Φρόνιμόν γε αὐτὸν φήσομεν, καὶ ἀποχρῶντα ξύμ- 

βουλον καὶ αὐτὸν αὑτῷ καὶ τῇ πόλει" τὸν δὲ μὴ 
ποιοῦντα, τἀναντία τούτων. ἢ πῶς δοκεῖ; ΑΔ. 
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᾿Εμοὺὶ μὲν οὕτω. 1.1). 'Γί δ᾽ εἴ τις ἱππεύειν ἢ τοξεὺ. 
εἰν οἶδεν; ἢ αὖ παλαίειν, ἢ πυκτεύειν; ἢ τι τῆς ἄλ- 

λης ἀγωνίας, ἢ καὶ ἀλλό τι τῶν τοιούτων ὅσα τέχνῃ 

οἴδαμεν, τί καλεῖς ὃς ἂν εἰδὴ τὸ κατὰ ταύτην τὴν 
τέχνην βέλτιον γιγνόμενον; ἀρ᾽ οὐ τὸν κατὰ τὴν ἵπ- 
πικὴν, ἱππικόν; Α.4. Ἔγωγε. (Σ,Ώ. Τὸν δὲ γε, οἷ- 

μαι, κατὰ τὴν πυκτιπὴν, πυκτικόν" τὸν δὲ κατ αὖ- 
λητικὴν, αὐλητικόν; καὶ κατ᾽ ἄλλα δὴ που ἀνάλογον 
τούτοις, ἢ ἄλλως πως; ΑΔ. Οὔκ: ἀλλ᾽ οὕτω. ΣΏ. 

“Ιοκεῖ οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν περὶ τούτων τὶ 
ἐπιστήμονα ὄντα, ἄρα καὶ ἄνδρα φρόνιμον εἶναι; ἢ 
σολλοῦ "τὴ" ἐνδεῖν; 414. Πολλοῦ μέντοι, γὴ 
Ζἰα. ΧΙΥ. ΣΩ. Ποίαν οὖν οἴει πολιτείαν εἶναι το- 
ξοτῶν τε ἀγαϑῶν καὶ αὐλητῶν, ἕτι δὲ καὶ ἃ ϑλητῶν 
τὸ καὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν; ἀναμεμιγμένων δ᾽ ἐν 

τοιούτοις οἷς ἄρτι εἰρήκαμεν, τῶν τὲ αὐτὸ τὸ πολε- 

μεῖν εἰδότων καὶ αὐτὸ τὸ ἀποκτιννύναι; πρὸς δὲ, 
καὶ ἀνδρῶν πολιτικῶν, πολιτικὸν φύσημα φυσῶν- 
των; ἁπάντων δὲ τούτων ὄντων ἄνευ τῆς τοῦ βελ- 

τίστου ἐπιστήμης, καὶ τοῦ εἰδότος ὁπότε βέλτιον ἕνὶ 
ἑκάστῳ τούτων χθ ρῆσϑαι, καὶ πρὸς τίνα; Α.4. Φαύ- 

λην ξ ἔγωγε, ὦ “Σώκρατες. ΣΏ. Φαίης γε ἂν, οἶμαι, 

ὁπόταν δὁρῴης ἕνα ἕκαστον αὐτῶν φιλοτιμούμενόν 

τὲ, καὶ νέμοντα τὸ πλεῖστον τῆς πολιτείας τούτῳ μέ- 
ρος, Ἵν αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνῃ κράτιστος ὧν" (λέγω 

δὲ τὸ κατ᾽ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιστον γιγνόμενον) 
τοῦ δὲ τῇ πόλει τε καὶ αὐτὸν αὑτῷ βελτίστου ὄντος 
τὰ πολλὰ διημαρτηκότα, ἅτε, οἶμαι, ἄνευ, νοῦ δόξῃ 
πεπιστευχότα, οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων, ἀρ᾽ οὐκ ἂν 
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ὑρϑῶς λέγοιμεν, φάντες πολλῆς ταραχῆς τε καὶ ἂνο- 

μίας μεστὴν εἶγαν τὴν τοιαὑτην πολιτείαν; 4.4.Ὸρ- 
ϑῶς μέντοι, γὴ 4ία. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἀναγκαῖον ἐδό- 

κει ἡμῖν εἶναι, οἰηϑῆναι δεῖν πρῶτον ἡμᾶς εἰδέναι, 
ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦτο ὃ ἂν προχείρως μέλλωμεν ἢ 
πράττειν ἢ λέγειν; 4,4. ᾿Εδόκειι ΧΥ. ΣΩ.. Οὐκ- 
οὔν, κἀν μὲν πράττῃ ἃ τις οἶδεν, ἢ δοκεῖ εἰδέναι, 

παρέπεται δὴ τὸ ὠφελίμως καὶ λυσιτελούντως ἡμᾶς 
ἕξειν καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὸν αὑτῷ, Α1. Πῶς γὰρ 

οὔ; ΣΩ. Ἐὰν δὲ γ᾽, οἶμαι, τἀναντία τούτων, οὔτε 
τῇ πόλει, οὔτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ; ΑΔ... Οὐ δῆτα. Σ.. Τί 
δέ; νῦν ἔτι ὡσαύτως σοὶ δοκεῖ, ἢ ἄλλως πως; ΑΛ. 

Οὔκ- ἀλλ οὕτω. ΣΩ. Ὧρ᾽ οὖν ἔφησϑα καλεῖν τοὺς 
μὲν πολλοὺς, ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλέγους, φρονίμσυς; 
414. Ἔγωγε. «ΣΣ,2. Οὐκοῦν φαμὲν πάλιν τοὺς πολ- 
λοὺς διημαρτηκέναι τοῦ βελτίστου, ὡς τὶ πολλά γε, 
οἶμαι, ἄνευ νοῦ δόξῃ πεπιστευκότας. ΑΔ. Φαμὲν 
γάρ. Σ.Ώ. «Τυσιτελεῖ ἄρα τοῖς πολλοῖς μὴτε εἰδέναι 

μηδὲν, μήτε οἴεσθαι εἰδέναι" εἴπερ γε μᾶλλον προ- 
ϑυμήσονται μὲν πράττειν ταῦτα ἀττ᾽ ἂν εἰδῶσιν, ἢ 
οἰηϑῶσιν εἰδέναι" πράττοντες δὲ, βλάπτεσθαι τὰ 
πλείω μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσϑαι; “4.1. ᾿Αληϑέστατα λέ- 

γεις. Σ.Ώ.. Ορᾷς οὖν, ὅτε γ' ἔφην, κινδυγεύει τόγε 
τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν κτῆμα, ἐάν τις ἄνευ τῆς τοῦ 
βελτίστου ἐπιστήμης κεκτημένος ἢ, ὀλιγάκις μὲν 
ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ τὰ πλείω τὸν ἔχοντα αὐτὸ, 
ἀρ οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρθῶς ἐφαινόμην λέγων; ΑΛ. Καὶ 
εἰ, μὴ τότε, ἀλλὰ νῦν μοὶ δοκεῖ, ὦ «Σώκρατες. ΧΥἹ. 
ΣΩ.. Ζ4εῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσα» 



ΠΣ ῬΙΑΤΟΝΙΒ ἘΝαγκλλὰ 
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ὀρϑῶς ῥιώσεσϑαι, τούτης τῆς ἐπιστήμης ἀντέχεσθαι 
ἀτεχνῶς, ὥσπερ ἀσϑεγοῦντα ἰατροῦ, ἢ τινος κυβερ- 

γήτου τὸν ἀσφαλῶς μέλλοντα πλεῖν. ὅσῳπερ ἂν μὴ 
ΠΟΡΊΣΡΌν ἐπουρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆς. ἄνευ γὰρ ταύτης, 
1 περὶ χρημάτων κτῆσιν, 1) σώματος ῥώμην, ἢ καὶ 
ἄλλό τι τῶν τοιούτων, τοσούτῳ μείζω ἁμαρτήματα 
ὧπ᾽ αὐτῶν ἀναγκαϊόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γίγνεσθαι. ὅ 
δὲ δὴ τὴν χαλουμένην πολυμαϑειάν τε καὶ πολυτε- 
χνέαν κεκτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὧν ταύτης τῆς ἐπιστή- 
μῆς, ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλω», ἂρ 

οὐχὶ τῷ ὄντι δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρήσεται; αὖ 
οἶμαι, ἄνευ ἀπ έρ ϑ μὰ Ἢ διατελῶν ἐν πελάγει, χρόν ) 

οὐ μακρὸν βίον ϑεῶν. ὥστε ξυμβαΐνειν μοὶ δοκεῖ 
καὶ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν που 
τιγὸς, ὧς ἄρα πολλὰ μὲν ἠπίστατο ἔργα, πακῶς δὲ, 

φησὶν, ἠπίστατο πάντα. ΑΖ. αὶ τὶ δὴ ποτε ξυμ- 
βαίνει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ Σώκρατες; ἐμοὶ μὲν γορ 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν δοκεῖ πρὸς λόγον εἰρηκὶ ἕναι. ΧΥ ἢ]. ΣΙ. 
Καὶ μάλα 7 πρὸς ΤΟΥΟΥΡ ἀλλ αἰνίττεται, ὦ βέλτι- 
στε, καὶ οὗτος, καὶ οἵ ἄλλοι δὲ ποιηταὶ σχεδόν τι 
πάντες. ἔστι τε φύσει ποιητιπὴ ἡ σύμπασα αἶνιγμα- 
τώδης, καὶ οὔ τοῦ προστυχόντος ἀνδρὸς γνωρίσαι. 
ἔτι δὲ πρὸς τῷ φύσει τοιαὑτῃ εἶναι, ὅταν λάβητωι 
ἀνδρὸς φϑονεροῦ τε καὶ μὴ βουλομένου ἡμῖν ἐνδεΐ- 
κγυσϑαι, ἀλλ ἀποκρύπτεσθαι δτιμάλιστα τὴν αὑτοῦ 
σοφίαν, ὑπερφυῶς δὴ τὸ γρῆμα ὡς δύσγνωστον φαῖΐ- 
γεται, ὅ, τι ποτὲ γοοῦσιν ἕκαστος αὐτῶν. οὐ γὰρ 

δή που Ὅμηρό: "» τὸν σοφώτατόν τε καὶ ϑειότατον 

ποιητὴν, ἀγνοεῖν δοκεῖς ὅτι οὐχ οἱόντε ἣν ἐπίστα- 
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σϑαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὃ λέγων τὸν Μ]αργέ- 
τὴν πολλὰ μὲν ἐπίστασϑαι, κακῶς δὲ, φησὶ, πῦν- 
τα ἔπίστασϑαι. ἀλλ᾽ αἱνέττεται, οἶμαι, παράγων τὸ 
κακῶς μὲν, ἀντὲ τοῦ κακοῦ" τὸ δὲ ἡπέστατο, ἀντὲ 
τοῦ ἐπίστασϑαι. γίγνεται οὖν συντεϑὲν ἔξω μὲν᾽ τοῦ 

μέτρου, ἔστι δ᾽ ὅ, τι βούλεται, ὡς πολλὰ μὲν ἠπί- 
στατο ἔργα, κακὸν δὲ ἢ ἢν αὐτῷ ἐπέστασϑαι ταῦτα 
πάντα. δῆλον οὖν ὅτι εἴπερ ἦν αὐτῷ κακὸν τὸ πολ- 
λὰ εἰδέναι, φαῦλός τις ὧν ἐτύγχανεν" εἴπέρ γε πι- 

στεύειν δεὶ τοῖς προειρημένοις λόγοις. 44. ἄλλν 

μοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἢ χαλεπῶς γ᾽ ἂν ἄλλοις τι- 

σὲ πιστεύσαιμι λόγοις, εἴπερ μηδὲ τούτοις. Σ'Ώ.. Καὶ 
ὀρϑῶς γέ σοι δοκεῖ. ἀλλὰ φέρε πρὸς Ζ)ιός. ὁρᾷς γὰρ 
δή που τὴν ἁπορέαν ὅση τὲ καὶ οἵα" ταύτης δέ μοι 
δοκεῖς καὶ σὺ κεκοινωνηκέναι" μεταβαλλύμεγνος γέ 

τοι ἄνω καὶ κάτω οὐδ᾽ ὁτιοῦν παύῃ, ἀλλ ὅπερ ὧν 
μάλιστα σοὶ δόξῃ, τοῦτο καὶ ἐκδεδυχέναι αὖ, καὶ 
οὐκέτι ὡσαύτως δοκεῖν. ΧΎΥΠ, εἰ οὖν σοΐ γέ τι καὶ 
γὺν ἐμφανὴς γενόμενος ὃ ϑεὺς, πρὸς ὃν τυγχάνεις 
πορευόμενος, ἔρωτήσειξ, πρὶν ὁτιοῦν εὐξασϑαί σε, 

εἰ ἐξαρκέσει σοὶ ἐκείνων τὲ γενέσϑαι ὧνπερ καὶ ἐν 

ἀρχῇ ἐλέγετο, εἴτε καὶ αὐτῷ σοι ἐπιτρέψειεν εὐξα- 
σϑαι, τί ποτ ἂν οἵεν ἢ τῶν παρ᾽ ἐκείνου διδομένων 
λαμβάνων, ἢ αὐτὸς εὐξάμενος γενεϑῦ δι} τοῦ καιροῦ 
τυχεῖν; . «2:4. “Ἀλλὼ, μὰ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ μὲν οὐδὲν 

ἂν ἔχοιμι σοὶ εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ μάργον τὺ 
μοὶ δυκεῖ εἴνοαω, καὶ ὡς ἀληϑῶς πολλῆς φυλακῆς, ὃ- 
πῶς μὴ λήσῃ τὶς αὑτὸν εὐχόμενος μὲν κακὰ, δοκῶν» 
"δὲ ἀγαϑά" ἔπειτ᾽ ὀλίγον ἐπισχὼν, (ὕπερ καὶ σὺ ἔλε- 
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γεςὶ παλινῳδῇ, ἀνευχόμενος ἅττα τοπρῶτον εὔξηται. 
ΣΩ. “ρ᾽ οὖν οὐχὶ εἰδώς τι πλεῖον ἡμῶν ὃ 1 ποιητὴς, 

οὗ καὶ ἐν ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐπεμνήσϑην, τὰ δεινὰ καὶ 
εὐχομένοις ἀπαλέξειν ἐκέλευσεν; ΑΛ. Ἐμοὶ μέντοι 
δοκεῖ. Σ.Ω. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ὦ ̓ ἀλκιβιάδη, καὶ 

“Ἵακεδαιμόνιοι τὸν ποιητὴν ἐζηλωκότες, εἴτε καὶ αὖ- 

τοὺ οὕτως ἐπεσκεμμένοι, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ξκά- 
στοτε παραπληοίαν εὐχὴν εὔχονται, τὰ καλὰ ἐπὸ 

τοὶς ἀγαϑοῖς τοὺς ϑεοὺς διδόγαι κελεύοντες αὖ σφί- 
3 -Ὁ ο 2 32 5 32 

σιν αὐτοῖς. πλεῖον δ᾽ οὐδεὶς ἂν ἐκείνων δυξαμῶνων 

ἀκούσειε. . τοιγαροῦν εἰς τὸ πορῆκον τοῦ χρόνου: καὶ 

οὐδένων ἧττον εὐτυχεῖς εἰσὺν ἄνϑρωποι. εἰ δ᾽ ἄρα. 
καὶ συμβέϑ ἀν αν: αὐτοῖς ὥστε μὴ πάντα εὐτυχεῖν, ΤῊΣ 
οὐ διὰ τὴν ἐκείνων εὐχὴν" ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς δ᾽ ἐστὶν, 
οἶμαν, ὥστε καὶ διδόναι ἅττ᾽ ἂν τις εὐχόμενος τυγ- 
χάνῃ, καὶ ταναντία τούτων. ΧΕΧ. βούλομαι δὲ δου 
καὶ ἕτερόν τι διηγήσασθαι, ὃ ποτε ἤκουσα πρεσβυ- 
τέρων τινῶν" ὡς ᾿Αϑηναΐίοις καὶ «Δακεδαιμονίρις 
διαφορῶς γενομένης, συνέβαινεν αἰξὰ τῇ πόλει ἡμῶν 
Ὡ Ν ᾿ -Ὁ Ἃ ι ᾿ ς γ ᾿ 

ὠστε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, ὁπόταν μά-. 
χη γένοιτο, δυστυχεῖν, καὶ μηδέποτε δύνασθαι κρα- 

-Ὁ 3 ΕῚ 3 -Ὁ -ῳ 

τῆσαι. τοὺς οὖν ᾿αΑϑηναίους ἀγανακτοῦντας τῷ 
ι 3 τὰ -"Ὁ 

πράγματι, καὶ ἀπορουμένους τένι χρὴ μηχανῇ τῶν 
παρόντων κακῶν ἀποτροπὴν εὑρεῖν, βουλευομένοις 

39 Ὁ Ὁ ΕῚ 7] 

αὐτοῖς δοκεῖν κράτιστον εἶναι, πέμψαντας πρὸς ἀ4μ- 
μῶνα, ἐκεῖνον ἐπερωτῶν ἔτι δὲ πρὸς τούτοις τάδε, 

καὶ ἀνϑ᾽ ὅτου ποτὲ “Ἱακεδαιμονίοις. οἵ ϑεοὶ μᾶλλον 

γίκην διδόασιν ἢ σφίσιν αὐτοῖς" οἵ πλείστας, φά- 

γαι, μὲν ϑυσίας καὶ καλλίστας τῶν Ελλήνων ἄγομεν, 

' 

| 
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ΕῚ ’ ’ ͵ΐ ᾽ν ἐδ . » » «ς Ἄ 
ἀναϑὴήμασί τε κεκοσμηκαμεὲν τὰ ἵερὰ αὐτῶν, ὡς οὐ- 

᾽ ͵ 

δέγες ἄλλοι" πομπάς τε πολυτελεστάτας καὶ σεμνο- 
ΕῚ »-- -Ό ἂν Ἐ’ , 

τάτας ἐδωρούμεϑα τοῖς ϑεοῖς ἀν ἕκαστον ἔτος, καὶ 
ο. ᾿ « 32ς}2 Ἐ- 324 ε'ἱ δ) γ.: 

ἐτελοῦμεν χρήματα οσαὰ οὐδ᾽ οἱ ἄλλοι ξύμπαντες 5 λ- 
᾿ Γ 32 7 2 ’ 

ληγες. “ακεδαιμονίοις δὲ, φύόναι, οὐδέποτ ἐμέλησεν 
2 ᾿ Φ 2 « ᾿] 

οὐδὲν τούτων» ἀλλ οὐτὼς ολιγώρως διάκεινται πρὸς 
4 « ᾿ 

τοὺς ϑεοὺς, ὡστε καὶ ἀνάπηρα ϑύουσιν ἑκάστοτε, 
Ἃ 2) [ 5 22}1 Ρ " -»“ὦὌ γ 

καὶ τὰλλα πᾶντα οὐκ ὀλέγως ἐνδεεστέρως τιμῶσιν ἢ- 

περ ἡμεῖς, οὐδὲν ἐλάττω χρήματα κεχτημένοι τῆς 
ἡμετέρας πόλεως. ΔΑ. ἐπειδὴ εἰρηκέναι ταῦτά τε, 

) Ὁ ἢ Υ͂ 3 Α - 

καὶ ἐπερωτῆσαι τέ χρὴ πράττοντας αὐτοὺς τῶν πα- 
ρόντων κακῶν ἀπαλλαγὴν εὑρεῖν, ἀλλο μὲν οὐδὲν 
ἄν αι, : ῃ : ι Π π ) 

ἀποχριϑῆναι τὸν προφήτην (τὸν γὰρ ϑεὸν οὐκ ἐᾷν 
νὰν ’ Ὺ μω Γ ὃ τ 2 4 δ Υ̓͂ Α Γ 

δηλονότι) καλέσαντα δὲ αὐτὸν, “4“ϑηναΐοις, φάναι, 
' ἀιδν. Ἡ Χ 9. ( ς - ᾿ 

τάδε λέγει Αμμων" φησὲν ἂν βούλεσθαν αὑτῷ τὴν 
32 - "- ᾿Ὶ ι [ 

«ακεδαιμονίων εὐφημίαν εἶναι μᾶλλον, ἢ τὰ σὺὑμ- 
-- ς Ω - -»“Ὕ 353»ϑἅἁἷ) , 

παντὰα τῶν “Ελλήνων ἱερά. τοσαῦτα εἰπεῖν, οὐκέτι 
ῇ Ἁ ἡ οἷ “32 ᾿ ἘΝ "Ἢ ; ΌΣ ΄ ΕΥ̓ 

περαιτέρω. τὴν γοῦν εὐφημίαν οὐκ ὑλλὴν τινὰ μοι 
"“᾿ , ΕΔ] ᾿ « 3. -ὦὉ 2; ᾿ 

δοχεῖ λέγειν ὃ ϑεὸς, ἢ τὴν εὐχὴν αὐτῶν. ἔστι γὰρ 
“- ν , - 3) ι 

τῷ ὄντε πολὺ διαφέρουσα τῶν ἄλλων. οἱ μὲν γὺρ 
ἄλλοι Ἕλληνες, οἱ μὲν χρυσό οὗς παρ {- ἄλλοι Ελληνες, οὐ μὲν χρυσόκερως βοὺς παραστησά 

[ὩΣ ϑ ΩΝ δι. Ι] ᾿ ν 

μένου, ἕτερον δ΄ ἀναϑήμασι δωρούμενοι τοὺς ϑεοὺς, 
2 ῳ 2 03 -» ΡῚ 

δὕχονται αττ ὧν τύχη ταῦτα, ἐάν τε ἀγαϑὰ, ἐάν τὲ 
κακά. βλασφημούντων οὖν αὐτῶν ἀκούοντες οἵ 9ε- 

3 ἢ ᾿ν 

οἱ, οὐκ ἀποδέχονται τὰς πολυτελεῖς ταύτας πομπάς 

τε καὶ ϑυοί γλλὰ δοκεῖ λλῆς φυλακῆς δεῖ ὑ συσίας. αλλὰα Οὐῆξι μον πολλῆς φυλακῆς ὁξυ- 
, « ς 

σύαι καὶ σκέψεως, 0, τι ποτὲ ῥητέον ἐστὲ καὶ μή. 
« μ ᾿ ὃς 

εὑρήσεις δὲ καὶ παρ᾿ Ὁμήρῳ ἕτερα παραπλήσια τοὺ- 
3 , Ἁ ᾿ ν “ ΡΒ) τοις εἰρημένα. ΧΧΙ, φησὶ γὰρ τοὺς Τρῶας ἔπαυλιν 

θα, ΤΥ, Ε 
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ε; ϑ ᾿ ἰ 

ποιουμένους, “ποδειν ἀϑανάτοισι τελειέσσας ἑκατόμ- 
ν᾿ - 32 

βας" τὴν δὲ κνίσσαν ἐκ τοῦ πεδίου τοὺς ἀνέμους φέ- 
3 τ 327 ες -Ὁ ΡῈ 2 2) { " 

θειν --- οὐρανὸν εἴσο, “Πδεῖαν" τῆς δ᾽ οὔτι ϑεοὺς 
᾽ 5. ἋΣ , 

μάξαρας δατέεσϑαι, Ουδ᾽ ἐθέλειν. μάλα γάρ σφιν 
ἀπήχϑετο Ἴλιος ἱ ἐρη), ΧΚαὶ Πρίαμος, καὶ λοιὸς ἐῦμμε- 

λίω “Ἰοιθ οι. ὥστε οὐδὲν αὐτοῖς προῦρ) γου ἣν ϑὺ- 

ξιν τὲ χαὶ δῶρα τελεῖν μάτην, ϑεοῖς ἀπηχϑημένους. 
οὐ γὰρ, οἶμαι, τοιοῦτόν ἐστι τὸ τῶν ϑεῶν, ὥστε ὑπὸ 
δώρων παράγεσθαι, οἷον κακὸν τοχιστήν. ἀλλὰ καὶ 
[᾿ -Ὁ 3 ω Υ ᾿ 9. »-»-» ν᾽ [ἐ 

ημεὶς εὐήϑη λόγον λέγομεν, ἀξιοῦντες “ακεδαιμονέ- 
Υ̓ - Ἧ ν᾿ 

ὧν ταὑτῃ ἘδμΒ ὯΝ καὶ γὲρ ἂν δεινὸν εἴη εἰ πρὸς 
ς » οξὶ 

τὶ δῶρα καὶ τὺς ϑυσίας ἅποι βλέπουσιν ημῶν οὗ ὃε- 
2 ς 

οἱ, ΕΣ μὴ πρὸς τὴν ψυχὴν, ἂν τις ὁσίος καὶ δί 
Ρ.Ὶ - “ α κ ΒλῚ ᾿ 

καίος ὧν τυγχάνῃ. πολλῷ μᾶλλον, οἶμαι, ἢ πρὸς τὸς 
- , ει Φ ᾿ 

πολυτελεῖς ταῦτας πομπάς τὲ χαὶ ϑυσίως" ἃς οὐδὲν 
5 ᾿ τ 

κωλύει πολλὰ μὲν εἰς ϑεοὺς, πολλὰ δ᾽ εἰς ἀνϑρώ- 
ς , Ἀ ι 

ποὺς ἡμαρτηκότας, καὶ ἰδιώτην καὶ πόλιν, ἔχειν ἂν 
«ε; 3» -Ὁ ες τι [ » Υ 2Γ 

ἕκαστον ὅτος τελεῖν. οὐ δὲ, ἀτε οὐ δωροδόκοι ὑντες, 
»᾿ » ς καταφρογοῦσι» ἁπάντων τούτων, ὡς φησιν ὃ ϑεὸς, 

καὶ ϑεῶν προφήτης. ΧΧΤΙ, χιγδυγεύει γοῦν καὶ πα- 
᾿Ὶ Υ - ' ΠῪ 2 9 7 - - ΡΥ 

ρὰ ϑεοῖς καὶ παρ ἀγϑρώποις τοῖς γοῦν ἕχουσι δι- 
καιοσύγη τε καὶ φρόνησις διαφερόντως τετιμῆσϑαι. 

᾿ 3 Ή ΟΝ - 

φρόνιμοι δὲ καὶ δίκαιοι, οὐκ ἄλλοι τινές εἰσιν ἢ τῶν 
2 ’ κι ΡΨ Π Ν ᾿ Ν , ν᾿ 

εἰδότων ἃ δεῖ πράττειν καὶ λέγειν, καὶ πρὸς ϑεοὺς 
Ἃ ᾿ .- , ’ 23. 0" ΕΞ... 

καὶ πρὸς ἀγϑρώπους. βο υλοίμην δ΄ ἂν καὶ σοῦ πύυ- 
ϑέσϑαι ὃ, ὅ: ποτὲ ἐν γῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα. .4.1..4λλ 
ἐμοὶ μὲν, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄλλῃ πη δοχεῖ 1 ἢ ἧπερ σοί 
τὸ καὶ τῷ ϑεῷ. οὐδὲ γὰρ ἂν εἰκὸς εἴη ἀντέψηφον 

-Ὁ 3 .- 

ἐμὲ τῷ ϑεῷ γίγνεσθαι. «Σ,Ώ. Οὐκοῦν μέμνησαι ἐν 



ο.ἃ.6.»ὄ.151... ΑΓΟΙΒΙΑΌΕΒ 1]. 67 

πολλὴ ἀπορίᾳ φάσκων εἶναι, ὅπως μὴ λάϑης σεαυ- 
τὸν εὐχόμενος κακιὶ, δοκῶν δὲ ἀγαϑά; 411. Ἔγωγε. 
ΣΙ .Ὁρᾷς οὖν ὡς οὐκ ἀσφαλές σοι ἐστὶν ἐλθεῖν πρὸς 

τὸν ϑεὺν εὐξομένῳ, ἵνα μηδ᾽ ἂν οὕτω τύχη, βλα- 
σφημοῦντός σου ἀχούων, οὐϑὲν ἀποδεξηται τῆς ϑυ- 
σίας ταύτης " τυχὸν δὲ καὶ ἕτερόν τι προσαπολαὺ- 
σῃς-. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ κράτιστον. εἶναι ἡσυχίαν ἕ- 
χειν. τῇ μὲν γὰρ “ακεδαιμονίων εὐχῇ, διὰ τὴν μὲν 
γαλοψυχίαν (τοῦτο γὲρ καλλιστον τῶν ἐν ἀφροσύνῃ 
γὲ ὀνομάτων) οὐκ ἂν οἶμαί σὲ ἐϑέλειν χρῆσϑαι. α- 
γαγκαῖον οὖν ἔστι περιμένειν ἕως ἄν τις μάϑῃ ὡς δεὶ 
πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνϑρώπους διακεῖσϑαι. ΧΧΊΉΠ. 
41... Πότε οὖν πᾶρε σται ὃ χρόνος οὗτος, ὠ -«Σώκρα- 

τὲς ; καὶ τίς ὃ παιδεύσων; ἧδιστα γὰρ ἄν μοι δι 

ἐδεῖν τοῦτον τὸν Ὡνἀγωπὸν τίς ἐστιν. ΣΩ. Οὗτός 

ἐστιν ᾧ μέλει περὶ σοῦ. ἀλλὰ δοκεῖ μοι, ὥσπερ τῷ 
Διομήδει φησὶ τὴν ̓ Ιϑηνᾶν' Ὅμηρος ἀπὸ τῶν ὀφϑα)- 

μῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλὺν, ̓ Ὁφρ' εὖ γιγγώσκοι ἠμὲν ὃὲε- 

ὃν δὲ καὶ ἄνδρα, οὕτω καὶ σοῦ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 
σερῶτον ἀφελόντα τὴν ἀχλὺν, ἢ νῦν παροῦσα τ τυγχά. 
γει, τοτηγικαῦτ' ἤδη προσφέρειν δ ὧν μέλλε ιἰς γγώ- 

σεσϑαι ἡμὲν κακὸν ἡδὲ καὶ ἐσϑλόν. νῦν μὲν γὰρ οὐκ 
ἄν μοι δοκῇς δυνηϑῆναι. 14. ᾿ἀφαιρείτω, εἴτε βοὺ- 
λεται, τὴν ἀχλὺν, εἴτε ἀλλό τι. ὡς ἐγὼ παρεσχεύα- 
σμαι μηδὲν ὃ ἂν φεύγειν τῶν ὑπ ἐκείνου προστωττομέ- 
γων, ὅστις ποτ᾽ ἐστὲν ὃ ἄνϑ ϑωπερ " εἶγε μέλλοιμι 
βελτίων 2 ενεσθαν ΣΟ. ᾿Αλλὰ μὴν κἄπεῖνος ϑαυμα- 
στὴν ὅσην περί σε προϑυμίαν ἔχει. ΑΔ. Εἰς τότε 
τοίνυν καὶ τὴν ϑυσίαν ἀναβάλλεσϑαι κράτιστον εἶ- 

ΒΕ Ἁ 
- 
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ς Γ᾿ - 2 »ο“ Ἁ 3 

γαν μοὶ δοκεῖ. ΣΏ. Καὶ ὀρϑῶς γε σοὶ δοκεῖ. ἄσφα- 
λέστερον γἀρ ἐστιν ἢ παρακινδυνεύειν τοσοῦτον κίν- 
δον ΧΧΙΡ . ἀλλὰ πῶς, ὦ Σώκρατες; καὶ μὴν του- 

τονὶ τὸν στέφανον, ἐπειδὴ μοι δοκεῖς καλῶς συμβε- 
α ᾿ Ἃ ΤΣ ὦ “ { - τ Ἄλον τ 

βουλευκέναι, σοὶ περεϑήσω" τοῖς ϑεοῖς δὲ καὶ στε- 
. 2! ’ 

φάνους χαὶ τἄλλα πάντα τὼ νομιζύμενα τότε δώσο- 
ῳ ΠῚ Π « ς ΄ δὴ κα ῳ- δ᾽ Γι. 2 

μὲν, ὅταν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐλϑοῦσαν ἴδω. ἥξει ὃ 
2 ι ῳ ΟῚ 3 " , 

οὐ διὼ μακροῦ, τούτων ϑελόντων. Σ.Ώ. “λλὰ δέχο- 
εΥ κῸ Ἄν ΩΣ 4 ἡ --. « -Ὁ 

μὰ καὶ τοῦτο, καὶ ἄλλο δὲ ὧν τι τῶν παρὰ σοῦ δο- 
ἴς ᾽ ᾽ “. 

ϑέντων ἡδέως ἴδοιμι δεξάμενον ἐμαυτόν. ὥσπερ δὲ 
τα - ᾿ ν39 ’ 

καὶ ὁ ρέων 7)υριπίδῃ πεποίηται τὸν Τειρεσίαν ἐδὼν 
ἔχοντα τὸ στέφη, καὶ ἀκούσος ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπ- 

᾿ 3 5 , ι ι » 

σιαρχὴς αὐτὸν εἰληφέναι, διὰ τὴν τέχνην, Οἰωνὸν 
ἐθέμην, φησὶ, καλλίνικα στέφη. ἐν γὰρ πλύδωνγι δὲ ἢ Ἵ ᾿ { { {) ν ν᾿ }7ν} δ᾽ δῷ 7. τὶ 94 ̓ ς ν ἤ. } ἐ((- 

χ᾿ “Ἢ Π .«“ ᾿ 2 ᾿ 4 

κείμεθα, ὥσπερ οἰσϑὰ σὺ" οὕτω δὲ κα γὼ παρὰ σοῦ 
, - » - 2 

τὴν δόξαν ταύτην οἰωγὸν τέϑεμαι. δοκῶ δὲ μοι οὐκ 

ὃν ἐλάττονι κλύδωνι τοῦ Ιζρέοντος εἶναι, καὶ βουλοί- 
ἐὴην ὧν καλλύέγλιλος γενέσθαι τῶν σῶν ἐραστῶν, 
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ΧΟ ΑΤΕΣ 
Η 

ἹΕΡΩΣΎΝΗΣ 

ΤΑ ΤΟΥ͂ 3ΖΙΗΖ2ἷΖΌΓΟΥ ΧΑΡΜΊΙΖΟΥ ἹΡΟΞΣΏΩΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΚΡΙΤΙΑ͂Σ, 
ΧΑΡΜΊΔΗΣ. 

᾿ ς Εἶκον μὲν τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρας ἐκ Ἠοτιδαίας 
ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου" οἷον δὲ διὰ χρόνου ἀφιγμέ- 
γος, ἀσμένως ἢα ἐπὶ τὰς συγήϑεις διατριβάς" καὶ 

δὴ καὶ εἰς τὴν Γαυρέου παλαίστραν, τὴν καταντι- 
Ἁ » -ῸΣο᾿ἝἍ ἔ, »-οἄ ἠ ε “Ὁ 3 «Ἂν ᾿ Ἂ 32 ᾿ κα 

κρὺ τοῦ τῆς βασιλικῆς ἱεροῦ, εἰσῆλθον" καὶ αὐτόϑι 
κατέλαβον πάνυ πολλοὺς, τοὺς μὲν, καὶ ἀγνῶτας 
ἐμοὶ, τοὺς δὲ πλείστους, γνωρίμους. καί μὲ ὡς εἶδον 

Β᾽ Υ δ ν9 δοκγ ΞΡ ΝᾺ γσ ρος ΓΝ ᾿ εἰσιόντα ἐξ ἀπροσδοκήτου, εὐϑὺς πόῤῥωθεν ἡσπᾷά:- 
7) 2] -“-ψ ᾿ ῳ 

ἕοντο ἀλλος ἀλλοϑεν" Χαιρεφῶν δὲ, ἀτὲ καὶ μαγε- 
Π ᾿ Φ ; , 

χὸς ὧν, ἀναπηδήσας ἐκ μέσων, ἔϑεν πρός μΒ' καὶ 
-ὩὉ ’ - Ξ3 π’ Π κ 2) οἰ - 

μοῦ λαβόμενος τῆς χειρὸς, ὦ “Σώκρατες, ἢ δ᾽ ὃο, πῶς 

----͵αὦ ς᾽ πουσσυ 
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ἐσώϑης ἐκ τῆς μάχης; ὀλίγον δὲ πρὶν ἡμᾶς ἀπιέναι, 

μάχη ἐγεγόνει ἐν τῇ Ποτιδαίᾳ, ἣν ἄρτι ἡσαν οἵ τῇ- 
δὲ πεπυσμένοι. Ιζαὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἀποκρινόμενος, 

οὑτωσὶ, ἔφην, ὡς σὺ δρᾷς. 11. Καὶ μὴν ηγγελταΐ γε 
δεῦρο, ἔφη, ἢ τὲ μάχη πάνυ ἰοχυρὰ γεγονέναι, καὶ 
ἐν αὐτῇ. πολλοὺς τῶν γνωρίμων τεϑνάναι. Καὶ ἐπι- 
εἰχῶς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, «ληϑῆ ἀπήγγελται. Παρεγένον 
μὲν, ἢ δ᾽ ὃς, τὴ μάχῃ. Παρεγενόμην. ΖἸεῦρο δὴ, 

ἕφη, καθεζόμενος ἡμῖν διήγησαι. οὐ γάρ τοι πῷ 
πάντα σαφῶς πεπύσμεϑα. Καὶ ἅμα με καϑίζει ἄ-- 
γῶν παριὶ Κριτίαν τὸν ἡζα λαοί δ παρακαϑεξό- 

μὲγ0ς οὖν ἠσπαζόμην τόν τε Ἰζριτίαν καὶ τοὺς ἀλ- 

λους, καὶ διηγούμην αὐτοῖς τὰ ἀπὸ στρατοπέδου, ὗ, 
τι μὲ τις ἀνέροιτο. ἠρώτων» δὲ ἄλλος ἄλλο. ἐπειδὴ 

δὲ τῶν τοιούτων ἀδὴην ἔχομεν, αὖϑις ἐγὼ αὐτοὺς 
ἀνηρώτωνγ τὰ τῇδε, περὶ φιλοσοφίας, ὅπως ἔχει τα- 
γῦν" περί τε τῶν νέων, εἔτενες ἐν αὐτοῖς διαφέρον- 
τὲς ἢ σοφίᾳ, ἢ) κάλλει, ἢ ἀμφότερα ἐγ Ἔγανα τεῦ ᾧ εἶεν. 

11]. χαὺὶ ὁ Κριτίας ἀποβλέψας πρὸς τὴν ϑύραν, ἰδὼν 
τὰς γεαγίσκους εἰσιόντας καὶ λοιδορουμένους ἀλ- 
λήλοις, καὶ ἄλλον ὄχλον ὕπισϑεν ἑπόμενον, περὶ μὲν 

τῶν καλῶν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, αὐτίκα μοι δοκεῖς 
εἰσεσϑαι. οὗτοι γὰρ τυγχάνουσιν οἱ εἰσιόντες, πρό- 
δρομοὲ τε καὶ ἐρασταὶ γτες τοῦ δοκοῦντος καλλί- 

στοῦ εἶναι τά γε, δὴ νῦν. φαίνεται δὲ μοὲ κειὸ αὐτὸς 
ἐγγὺς ἤδη που εἶναι προσιών. ἴδστι δὲ, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
τίς τε, καὶ τοῦ; Οἰσϑά που οὐ γε, ἔφη, ἀλλ᾽ οὕπω 

ἐν ἡλικίᾳ Ἶ» πρίν σὲ ἀπιέγαι, Χαρμίδην τὸν τοῦ 

[λαύκωνος τοῦ ἡμετέρου ϑείου υἱὸν, ἐμὸν δὲ ἀνε- 
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ψιόν. Οἶδα μέντοι, »ὴ Ζίω, ἢν δ᾽ ἐγώ. οὗ , γάρ τοί 
φαῦλος οὐδὲ τότε ἣν, ἔτι παῖς ὧν" νῦν δ᾽ οἷωααί που 

ΕῚ Γ 21 32) ΡΥ, 3 Π 2» »᾽ 

εὖ μύλα ἂν δὴ μειράκιον εἴη. Αὐτίκα, ἔφη, εἴσῃ 
« τ ᾿ 

καὶ ἡλίκος καὶ οἷος γέγονε. καὶ ἅμα τιχῦτα αὐτοῦ 
᾿ "Ἃ ἥγν χἰᾳ 

λέγοντος, ὃ Χαρμίδης εἰσέρχεται. “μοὶ μὲν οὖν, ὦ 
ς -Ὁ 3 ᾽ » 

ἑταῖρε, οὐδὲν σταϑμητόν. ἀτεχνῶς γὰρ λϑυτ] στά- 
ϑμὴ εἰμὶ πρὸς τοὺς καλοὺς. σχεδὸν γάρ τοι μοὶ πίάν- 

τες οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ καλοὶ φαίνονται. Ι΄, ἀτὼρ οὖν 
δὴ καὶ τότε ἐκεῖνος ἐμοὺ ϑαυμαυτὸς ἐφάνη τό, τεἪε 

Γ ι ν 27 ) -" 

μέγεθος καὶ τὸ κάλλος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι πάντες ἐρᾷν 

ἔμοιγε ἐδόκουν αὐτοῦ" οὕτως ἐκπεπλη; γμέροι τε καὶ 
2] 

τεϑορυβημεγοι, ἦσαν, ἡνίκ᾽ εἰσῆει. πολλοὶ δὲ δὴ ἄλ- 
λοι ἐρασταὶ καὶ ἐν τοῖς ὄπισϑεν εἵποντο. κιαὶ τὸ μὲν 

ἡμέτερον τὸ τῶν ἀνδρῶν, ἧττον ϑαυ! μαστὸν ἦ»" 
5 

ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ τοῖς παισὶ προσέχον τὸν γοῦν, ὡς οὐ- 
Ἁ 2, "2 2." κῳ Φῳῳιφι, Φ{Υ Υ 

δεὶς ἄλλον ἔβλεπεν αὐτῶν, οὐδ᾽ οὁστις σμικροότατος 
᾽ ΦΑ τ ; “ 7] ἣ Ἂ; ΤΕ Ἁ 
7", αλλ πάντες ὠσπερ Ἀγ ια (αὶ ἐϑεῶντο αὐτόν. ἵΚαν 

ὁ Χαιρεφῶν καλέσας με, τί σοι φαίνεται ὁ γεαγίσπος, 
ἔφη, ὦ “Σώκρατες ; οὐκ εὐπρόσωπος ; περφιυῶς, 
3 να ᾿ς [ἢ 5 ' ᾿ς κω 

ῃν ὃ ἐγώ. Οὗτος μέντοι, ἑὴν εἰ ἐϑέλει ἀποδῦναι, 
δύξει σοὶ ἀπρόσωπος εἶναι" οὕτως τὸ εἶδος πώγκα- 

λός ἐστιν. συνέφασαν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι ταὐτὰ ταῦτα 

τῷ Χαιρεφῶντι. Κα γὼ, ̓ ᾿ράκλεις, ἔφην, ὡς ἄμα- 
, . 2) 

χον ΛΕγΕΥ͂ΣῈ τὸν ἄνδρα, εἰ ἔτει αὐτῷ ἕν μόνον τυγχάνοι 
προσὸν σμικρόν τι. Τί; ἔφη ὁ Κριτίας. Υ. Σἱ τὴν 

ψυχὴν, ἡ» ΦῊ ἐγὼ, τυγχάνοι εὖ πεφυκώς. πρέπει δὲ 
ΕῚ 

που, ὦ “Κριτία, τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι, Τῆς γ8 ὑμετέ- 
2 Ἄν 95,,.222 2» Υ ι ἈΝ ΕΥΘΒΙ 

. θὰς ὄντὰ οἰκίας. Αλλ, ἔφη, πάνυ καλὸς καὶ ἀγα- 
Ἁ ω- ΕἸ ; 5 ΕἸ ϑός ἐστι καὶ ταῦτα. 1 οὐν, ἔφην, οὔκ ἀπεδύσαμεν 
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ἘΑΑΌ ΑΙ τος θυ ἦν ῳ λα, ΝΗΡ ,: αὐτοῦ αὐτὸ τοῦτο, καὶ ἐδεασάμεϑα, πρότερον τοῖ ΕΣ 
͵ - 2Ὰ 2) 2 ᾽ εἴδους; πόντως γάρ ποὺ τηλικοῦτος ὧν ἤδη ἐϑέλε. 

ὃ ᾿ ον  Ω ΣΝ “2 35», τὴ » Υ̓ ΒῚ (ἀλέγεσϑαι. Καὶ πάνυ γε, ἑφῇ ὁ Κοιτέας" ἐπε Ξ ᾿ ϊ 
Ὁ τοι καὶ ἔστι φιλόσοφός 78, καὶ (ὡς δοκεὶ ἄλλοις τ: ς Ὡς 7 

-Ὁ ᾿ ΞΦ ΨΝΕΣ 5 καὶ ἑαυτῷ) πάγυ ποιητικός. Τοῦτο μὲν», ην δ᾽ ἐγὸὶ, 
ὦ φίλε Κριτί ᾿ῥωϑθενὶ τὸ. χαλὰν δῶν ἅπι,," Φίλὲ ἄρτια, πόῤῥωθεν τὸ χαλὸν ὑμῖν ὑπάρχει Π »οτ.ο τ' ’ ᾿ ; ᾿ δὺ Ξί λ " [ ᾿ 3 2 γς τ Ὦ πὸ τῆς -Ξύλωτος συγγενείας. ἀλλὰ τί οὐκ ἐπέδειξάς 

ιν Ὁ 9 37 μοι τὸν νεανίαν, καλέσας δεῦρο; οὐδὲ γὰρ ἂν που, νἀ] ’ ὃν ; ϑχλῦνς ᾽ Ε) » 55 τλεὼ Αἱ δ’ ἐτύγχανε γεῶτερος ὧν, αἰσχρὸν ἂν ἣν αὐτῷ διαλε 
"Ὁ 

- 
ε, γεσϑαι ἡμῖν, ἐναντίον γ8 σοῦ, ἐπιτρύπου τε ἅμα ΩΝ 32 ΔΌΡΥ, ] ἐδτς ἢ Ὁ 3 ’ καὶ ἀνεψιοῦ ὁντος. Ὑ]. ᾿Ἰλλὰ καλῶς, ξφή, λέχεις" 

καὶ χαλοῦμεν αὐτόν. καὶ ἅμα πρὸς τὸν ἀκόλουθον, ὌΝ» ! ΄σ ᾿ δὴ ᾿ ε Ἄν 3.) 3 παὶ, δφρὴη, κάλει Χαρμέδην" εἰπὼν ὅτι βουλομαι αὖ- εΣ Ν -ο“ ΄- 5 τ ’ τὸν ἰατρῷ συστῆσαι πεὲρὴ τῆς ἀσϑενείας, ἧς πρώην 
27 ε; 9 -Ο Ε πρός με ἔλεγεν ὅτι ἀσϑενεῖ. Πρὸς οὖν ἐμὲ ὃ Κριτί- 2 ν , 

[ ι Α ας, Πναγχός τι ἔφη βυρύνεσθϑαΐ τι τὴν κεφαλὴν, ἕω- 
5 γ 5 εν ἀνιστάμενος. ἀλλὰ τὲ σε κωλύει προσποιήσα- 

3 , 
- ᾿ σϑαι πρὸς αὐτὸν ἐπίστασθαι τὶ κεφαλῆς φάομακον; 32 ὭΣ 3 ᾿ Σ: ΕΞ εἰ Οὐδὲν, ἣν δ᾽ ἐγώ" μόνον ἐλϑέτω, 411}: ἥξει, ἔφη. ὅ- 

πξρ οὖν χαὶ ἐγένετο. ἧκδ γῶρ, καὶ ἐποίησε γέλωτα 
ω ε Ὁ κω ; Ὁ πολὺν. ἕκαστος γὺὼρ ἡμῶν τῶν καϑημένωγ ξυγχωρῶν ι [ 2) ὦ μὴ ε' 9 ᾿ΕΝ νι ῳ τὸν πλησίαν ὥϑει σπουδῇ, ἵνα παρ αὑτῷ καϑέζοι- 

« “ῳ 3 
᾿ Ξ3 η 10. ἑἕῶς τῶν ἐπὶ ἐσχάτῳ καϑημένων τὸν μὲν ἀνεστή- 3 

ς 3 ν σάμεν, τὸν δὲ πλάγιον κατεβάλομεν. ὃ δ᾽ ἐλθὼν, 
τὺ ἐμοῦ ὶ τοῦ Κριτίον ἐχαϑεξζ γΥ| 

ἐἑταξυ ἐμοῦ τὸ καὶ τοῦ Ἰριτίον ἐχκαϑέζετο. ᾿ 
2 ΔΕ ᾿ δῇ ΕῚ Ρ ᾿Ὶ κι ἊἍ 39 [ ἔ “δ Ὁ- ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλε, ἐγὼ δὴ ἡπόφουν" καὶ μοῦ 

! ’ “- ’ 
2 Δ «ς ’ ἢ πρῶὴν ϑρασύτης ἐξεκόκοπτο, ἣν εἶχον ἐγὼ, ὡς πά- 

ς᾽ Σὸν Ψ μον - 3 ᾿ ι ΑΝ «φῦ ῥφύίως αὐτῷ διαλεξάμενος. ἑπεεδὴ δὲ, φράσαν- 
“Ὁ -΄τ-- .« ΕῚ ᾿Ὶ τος τοὺ Κριτίου ὁτι ἐγὼ εἴην ὃ τὸ φάρμακον ἐπι- 
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στάμενος, ἀνέβλειὲ τὲ μοι τοὶς ὀφϑαλμοῖς ἀμήχα- 
γ»όν τι οἷον, καὶ ἀνήγετο ὡς ἐρωτήσων" καὶ οἱ ἐν τὸ 
παλαΐίστρῳᾳ ἅπαντες περιέῤῥεον ἡμᾶς κύκλῳ κομιδῆ: 
τότε δὴ, ὦ γεν γάδα, εἶδόν τε τὰ ἐντὸς τοῦ ἱματίου, 
κιὶὶ ἐφλεγόμην, καὶ οὐκ ἔξ ἐν ἐμαυτῷ ἣν καὶ ἐνό- 
μισὰ σοφώτατον εἶναι τὸν Κριτίαν τὰ ἐρωτικά" ὡς 
εἶπεν, ἐπὶ τοῦ καλοῦ λέγων παιδὸς, ἄλλῳ ὑποτιϑέ- 
μένος, εὐλαβεῖσϑαι μὴ κατέναντι λέοντος νεβρὸν ἐλ- 

ϑόντα μοῖραν αἱρεῖσθαι κρεῶν. αὐτὸς γάρ μοι ἐδό- 

κουν ὑπὸ τοῦ τοιούτου ϑρέμματος ἑαλωκέγαι. ὅμως 
δὲ αὐτοῦ ἐρωτήσαντος εἰ ἐπισταίμην τὸ τῆς κεφα- 
λῆς φάρμακον, μόγις πως ἀπεκρινάμην ὅτι ἐπισταί- 
μην. ὙΠ. Τί οὖν, ἡ δ᾽ ὃς, ἐστί; Καὶ ἐγὼ εἴ- 
πον ὅτι αὐτὸ μὲν εἴη φύλλον τὲ, ἐπῳδὴ δὲ τις ἐπὶ 
τῷ φαρμάκῳ εἴη ἣν εἰ μέν τις ἐπάδοι ἅμα καὶ χρῶ- 

ἐπ ; τῆ τς; ᾿ 
τὸ αὐτῷ, παντάπασιν ὑγιῷ ποιοῖ τὸ φάρμακον" ἀ- 
γευ δὲ τῆς ἐπῳδὴς οὐδὲν ὄφελος εἴη τοῦ φύλλου. 

αὶ ὃς, ἀπογράῳ ὁμαι τοίνυν, ἕφη, παρὰ σοῦ τὴν 
ἐπωδὴν. Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐάν μὲ πείϑῃς, ἢ 
κἂν μή; Τελάσας οὖν, ἐών σε πείϑω, ἔφη, ὦ Σὼ- 
κρατες. Τἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. καὶ τοὔνομά μου σὺ ἄκοι- 
βοῖς; Εἰ μὴ ἀδικῶ γε, ἔξη. οὐ γάρ τι σοῦ ὀλίγος 
λύ 7ος ἐστὲν ἐν τοῖς ἡμετέροις ἡλικιώταις. μέμγημαι 

δὸ ἔγωγε καὶ παῖς ὧν Κριτίᾳ τῷδε ξυγόντα σε. ΙΚα- 
λῶς δὲ σὺ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ποιῶν. μᾶλλον γάρ σον παῤ- 

ϑησιάσομαι σερὶ τῆς ἐπῳδῆς, οἵα τιγχώνεν οὖσα' 
ἄρτι δ᾽ ἠπόρουν τίνι τρόπῳ σοὶ ἐνδειξαίμην τὴν δὺ- 

»άμιν αὐτῆς. ἔστι γὼρ, ὦ ὦ Χαρμίδη, τοιαύτη οἵα μὴ 
δὶ ἢ ῶ Ί . Π ἢ ἕν, “-“΄᾽ Ἢ Ἢ χλλ [] ᾿ 

υγὰσ αὶ τὴν ΚερΟ ΝῊ (03 οὕ υ ἐμ ποίιξιν» δ ἀλλὰ ὧδ 
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5, "δ Ν ΚΔ ἡνμ 5. ϑῷ 35 “““΄, " περ ίσως ἤδη καὶ οὺ ἀκήκοας τῶν ἀγαϑῶν τατρῶν, 
γ ' 2 -Ὁ- ’ . 2 Ά 5 

ἐπειδάν τις αὐτοῖς προσέλθη τοὺς ὀὁφϑαλμοὺς ἀλ-: 
-ῳ ἢ , “ 2 τ 

γῶν, λέγουσί ποὺ ὅτι οὐχ οἱόντε αὐτοὺς μόνους ἐπι- 
“ κ᾿ 2 χ 9 ΟἹ « 2ιυ 2 3 9 ἐν ἢ ' 

χειρεῖν τοὺς ὑφὺ αλμοὺς ιᾶσϑαι, ἀλλ ἀναγκαῖον εἴη 

ἅμα καὶ τὴν κεραλὴν ϑεραπεῦειν, εἰ μέλλοι καὶ τὰ 
τῶν ὀμμάτων εὖ ἔχειν" καὶ αὖ τὸ τὴν κεφαλὴν οἴε- 
σϑαι ἄν ποτε ϑεραπεῦσαι, αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς, ἄνευ" 
« .- Ἵ ΕΥ ν 

ὅλον τοῦ σώματος, πολλὴν ἄγνοιαν εἶναι. ἐκ δὴ τοὐ-᾿ 
του τοῦ λόγου διαίταις ἐπὶ πᾶν τὸ σῶμα τρεπόμε- 

ι “'͵ “πη - Ι 
οι, μετὰ τοῦ ὅλου τὸ μέρος ἐπιχειροῦσι θεραπεύειν. 

θήν, ΤΩ .ν Φῷ 2 ε - «“ ᾿ 

τε καὶ ἰᾶσθαι. ἢ οὐκ σϑησαι ὁτι ταῦτα οὐυτῶ λέ-. 
’, , Ἧ; 2 - 

γουσΐ τε, καὶ ἔχει; Πάνυ γε, ἔφη. 1Χ΄ Οὐχοῦν κα’. 
ΝῚ δεν “᾿ δ ἸΣΣ , ἢ 9 ΤῊΝ 5 ὃ τ μὶ ἃ Γ 

λῶς σοὶ δοκεῖ λέγεσθαι, καὶ ἀποδέχη τὸν λύγον;, 
ἘΠ γ᾿ ᾿ ἢ ζλ 2, Κκ 3 « ΕῚ ως 3 “-Ψ«) 

ΤΠΙάντων μάλιστα, ξφη. Κάγω ἀκούσας αὐτοῦ ἔπαι- 
ὃ Ἅ ᾿ 

νέσαντος, ἀνεθάῤῥησά τε, καί μοι κατὰ σμικρὸν πάτ ὦ 
ς ] 

λιν ἡ θρασύτης ξυνηγείφετο, καὶ ἀνεζωπυρούμην", 
ΡΣ ἘΡΤῚ ΓΠῚ - ᾽ 2 ᾿ 3. «σ ’ Ἁ 

καὶ εἶπον, οιοῦτον τοίνυν ἐστὶν, ὦ Χαρμίδη, καὶ 
τ ἱ ϑςι ) αὖ 2» 2 3 . Σ , ΕἸ -ἷ΄ ἫΣ᾿ὨἨ ὟΣ 

τὸ ταύτης τῆς ἐπῳδῆς. ἔἕμαϑον δ᾽ αὐτὴν ἔγω ἐκεῖ ἐπὸ᾿ 

στρατιᾶς παρά τινος τῶν Θρᾳκῶν τῶν Ζαμόλξιδος 
. ᾽ Ἅ 5 Τω 3) ; 

ἑατρῶν, οἵ λέγονται καὶ ἐρτο τ αν Β τὶ παν ἔλεγε δὲ ὁ 

Θρᾷξ οὗτος ὅτι ταῦτα μὲν ἰατροὶ οἵ Ἕλληνες, ἃ δὴ. 

γὺν ἐγὼ ἔλεγον, καλῶς λέγοιεν" ἀλλὰ Ζάμολεις, ὃ φῆ, 
λέγει ὃ ἡμέτερος βασιλεὺς, ϑεὸς ὧν, ὅτι ὥσπερ ὁ- 

φϑαλμοὺς ἄνευ κεφαλῆς οὐ δεῖ ἐπιχειρεῖν ποϑαιϊ; οὗν 

δὲ κεφαλὴν ἄνευ σώματος, οὕτως οὐδὲ σῶμα ἄνευ 
πῃ 3 : , »ὕ, ω Ι 

ψυχῆς" ἀλλὰ τοῦτο καὶ αἴτιον εἴη τοῦ διαφεύγειν 
2 ΕἸ ᾿ Π ͵ 

τοὺς παρὶὶ τοῖς “Πλλησιν ἑατροὺς τὰ πολλὰ νοσήὴμα- 
τὰ, τι τὸ ὅλον ἀγνοοῖεν, οὗ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν 

Ὁ ΓΑ Ἁ “Ὁ 3) 

ποιεῖσϑαι" οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος, ἀδύνατον εἴη τὸ 
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μέρος εὖ ἔχειν. Χ. πάντα γὰρ ἔφη ἐκ τῆς ψυχῆς ὧρ- 
μῆσϑαι, καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰ ἀγαϑὰ τῷ σώματι, καὶ 
παντὶ τῷ ἀνθρώπῳ" καὶ ἐκεῖϑεν ἐπιῤῥεῖν, ὥσπερ 

ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὰ ὄμματα. δεῖν οὖν ἐκεῖνο καὶ 
πρῶτον καὶ μάλιστα ϑεραπεύειν, εἰ μέλλεν καὶ τὰ 

τῆς κεφαλῆς καὶ τὰ τοῦ ὅλου σώματος καλῶς ἔχειν. 
ϑεραπεύεσϑαι δὲ τὴν ψυχὴν ἔφη, ὦ μακάριε, ἐπῳ- 
δὺς τισι. τὰς δ᾽ ἐπῳδὲς ταῦτας, τοὺς λόγους εἶναι 

τοὺς καλούς. ἐκ δὲ τῶν τοιούτων. λύγων ἐν ταῖς ψυ- 

χαῖς σωφροσύνην ἐγγίγνεσθαι" ἧς τὴ διὰ καὶ 
παρούσης, ὁάδιον ἤδὴ εἶναι τὴν ὑγίειαν καὶ τὴ χε- 

φαλὴ καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι πορίζειν. διδάσκων οὖν 
μὲ τό, τε φάρμακον καὶ τῆς ὀγοδον μὲ ὅπως, ἔφη, τῷ 

φαρμάκῳ τοὕτῳ μηδείς σε πεέση τὴν αὑτοῦ κεφαλὴν 

ϑεραπεῦύειν, ὃς ἄν μὴ τὴν ψυχὴν πρῶτον παράσχῃ 
τῇ ἐπῳδῇ ὑπὸ σοῦ ϑεραπευθϑῆναι. καὶ γὰρ νῦν, 
ἔφη, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἁμιοτημιις περὶ τοὺς ἀνθρώπους, 
ὅτι χωρὶς ϑατέοου, σωφροσύνης τὲ καὶ ὑγιείας, ἰω- - 

τροὶ τινὲς ἐπιχειροῦσιν εἶναι. ΧΙ. καὶ μοι πάνυ 
σφύδρα ἐγετέλλετο, μήτε πλούσιον οἵτω μηδένα εἰς 
γιχὶ, μὴτε γενναῖον, μιὴτε καλὸν, ὃς ἐμὲ πείσεν ἄλλως 

ποιεῖν. ἐγὼ οὖν ὁμώμοκα γὰρ αὐτῷ, καί μοι ἀνάγκη 
πείϑεσθϑαι" πείσομαι οὖν. καὶ σὺ ἐὰν μὲν βούλῃ, 
κατὰ τὰς τοῦ ξένου ἐντολὰς, τὴν ψυχὴν πρῶτον πα- 
θασχεῖν ἔπᾷσαι ταὶς τοῦ Θρᾳκὸς ἐπῳδαῖς, προσοίσω 

τὸ φάρμακον τῇ κε φαλῇ᾽ εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἂν ἔχοιμεν 
ὕ, τί ποιοῖμέν σοι, ὦ φίλε Χαρμίδη. Ακούοας οὖν 
μου, "ὁ Κριτίας ταῦτα εἰπόντος, Ἕρμαιον, ἔφη, ὦ 

“Ξώκρατες, γεγονὸς οἷν εἴη ἡ τῆς κεφαλῆς ἀσϑένενα 
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- ΣΝ ΤῊΝ 5. 2. ᾿ ᾿ Ἂν ἷνΝ ᾿ ᾿ 
τῷ γεσνίσχο, εἰ ἀγαγκασϑήσεταν καὶ τὴν διάνοια: 
διὰ τὴν κεραλὴν βελτίων γενέσϑαι. λέγω μέντοι σοὶ ἢ 
ὅτι Χαρμέδης τῶν ἡλικιωτῶν οὐ μόνον τῇ ἰδέᾳ ἐδύό- 
κει δι ἐβιρεθει», ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τούτῳ οὗ σὺ φὴς τὴν 

ἐπῳδὴν ἔχειν. «ἧς δὲ σωφφοσύνης. ἢ γάρ; Πάνυ 
» Ν᾿. 5 ῃ ἐς , ε; ᾿ 

γε, ἣν δ᾽ ἐγὼ. Εὖ τοίγυν ἔσϑι, ἔφη, ὅτι πάνυ πολὰ 
Ὁ ᾿ “" -Ὃ᾿ Με 

δοκεὶ σωφρονέστατος εἰναι! τῶν νυγὶ, χαὶ τἄλλα πάν- 
ταν, εἰς ὅσον ἡλικέας ἥκει, οὐδενὸς χείρων ὦν. ΧΠ. 
Ζαὶ γὰρ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ δίκαιον, ὦ Χαρμίδη, διαφέ-, 
ρὲίν σὲ τῶν ἄλλων πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οὐ γὰρ οἷ-᾿ 

2)» ἡ μὲ Γ δ. ) ) . ΡλῚ ᾿ Ι 

μαι αὐλὸν οὐδένα τῶν ἐνθ ͵ὠδὲ ῥᾳδίως ἄν ἔχειν ἔπε-. 
δεῖξ - -ο Ν δὺ ΕΣ μι. ᾿ 9 ἈΡΕΣΣ » 9 ἣν “ὦ 

ὑκ(ἀε, τέο ἀν οὐὸ οἱκεχὺ σὺγὲ Οοὐσαν εἰς ταυτὸ» τῶν 
3 -Ὁ 5 . ᾿ )Ὰ 3 ᾿ 

“49 ἦνησιν, ἐκ τῶν εἰκότων, καλλίω ὧν κοιὶὸ ἀμείνω, 
ἈΝ χα Γ᾿ 4 Π [4] ᾿ Γ, [ 

γεγγήσειαν, ἢ ἐξ ὧν σὺ γέγονας. Ἢ τὲ γὰρ πατρῴα 
ε΄. Ἂ! ΞΘ ν ς ἢ - ’ δ {Ἐπ ν..9 | 
ὑμῖν οἰκέα ἡ Κριτίου τοῦ ἀρωπέδου, καὶ ὑπὸ ἀγα- 

Ἷ 5. «8 τ Μὰ 
πρέοντος, καὶ ὑπὸ Σόλωνος, καὶ ὑπ᾿ ἄλλων πολλῶν» 

- » ᾿ ͵ .-ὦ « 

ποιητῶν ἐγκεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν», ὡς δια- 
᾿ .» 2 “ δ ᾽ 

φέρουσα κάλλει τὲ καὶ ἀρετῇ, καὶ τῇ ἀλλῃ λεγομένῃ, 
3538 ἢ Ν Εν ς ᾿ Υ ε ᾽ 

εὐδαιμονέᾳ " καὶ αὖ ἢ πρὸς μητρὸς ὡσαύτως. Ηυ- 
δ τ “-“- -Ὁ ᾿ 3 Ὁ ΣΝ 

ριλάμπους γὰρ τοῦδε, σοῦ δὲ θείου, οὐδεὶς τῶν ἕν᾽ 
π᾿ 2 “ ὟΝ Ὁ Ἅ . ΦῸ τς ὃ ΡΝ Ξ 

τῇ ἤη ῥέγεταν καλλέίων καὶ μείζων ἄνὴρ θύξὰν εἰσ 

γα, ὁσάκις ἐκεῖνος ἢ παρυὺ μέγων βασιλέα, ᾿ παρὰ | 

ἄλλον τινὰ τῶν ἐν τῇ ἡπείρῳ πρεσβεύω »γ ἀφίκετο. 
σύμπασα δὲ αὕτη ἡ οἰκία, δύδεν τῆς ἑτέρας ὑποδε- 
«οτέρα. ἐκ δὴ τοιούτων γεγονότα εἰκός σε εἰς παάν-, 
τὰ πρῶτον εἶναι, τὰ μὲν οὖν ὁρώμενα τῆς ἰδέας, ὦ 
φόλε παῖ ἔλαύκωγος, δοκεῖς μοι οὐθέν τῶν προγό-" 
γων καταισχύνειν" εἰ δὲ δὴ καὶ πρὸς σωφροσύνην, Ι 

καὶ πρὸς τάλλα, κατὰ τὸν τοῦδε λόγον, ἱκανῶς πὲ 
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φυκας, μακάριόν σξ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ φίλε Χαρμίδη, ἡ 
μήτηυ ἔτικτεν. ΧΙ. ἔχει δ᾽ οὖν οὕτως. εἰ μέν σοι 
ἤδη πάρεστιν ὃ λέγει Κριτέας ὅδε, σωφροσύνη, καὲ 
τ: ' -Ὁ 354 ι , , ΡΩ -᾽ ΄ 

εἰ σώφρων ἱκανῶς, οὐδὲν ἔτι σοὶ ἔδει οὔτε τῶν Ζα- 
Γ ξ, 5») -Ὁ 35... ἃ.- ὃ -Ὁ ςε 4 ; ) 

μόλξιδος, οὔτε τῶν ϑάριδος τοῦ ὑπερβορέου ἐπρ»- 
- 3 3 2 Υ̓ ) 2] ’ Ρ “᾿ 

δῶν- ἀλλ αὐτό σοι ἂν ἢδη δοτέον εἴη τὸ τῆς κεφα- 

λῆς φάρμακον. εἰ δὲ τι τούτων ἐπιδεὴς εἶναι δο- 

᾿κεῖς, ἐπαστέον πρὸ τῆς τοῦ φαρμάκου δόσεως. αὐ- 
τὸς οὖν μοι εἰπὲ πότερον ὁμολογεῖς τῷδε, καὶ φὴς 
ἱχανῶς δὴ σωφροσύνης μετέχειν, ἢ ἐνδεὴς εἶναι. 
» 7 2 Ν ι , 
᾿Ἱνερυϑοιάσας οὖν ὁ Χαρμίδης, πρῶτον μὲν ἔτι χκαλ- 

᾿ ΕῚ Π 2 Ὡ ᾳχἡ 

λίων ἐράνη" (καὶ γὼο τὸ αἰσχυντηλὸν αὐτοῦ τὴ ἡ- ᾿ 7" ᾿ς, Ανν, ΤῊ 
ν» ν᾽ 27 ἉἍ 2 ᾽ - 2 

λικίᾳ ἔπρεψεν) ἔπειτα καὶ οὐκ ἀγεννῶς ἀπεκρίνατο. 
" ἵ Ἵ ΟὟ ΑΝ, , -" 3 

εἶπε γὰρ ὅτι οὐ ῥάδιον εἴη ἐν τῷ παρόντι οὔϑ'᾽ ὅμο- 
ΤΉ ΝΜΝ 

| λογεῖν, οὔτε ἐξώρνῳ εἶναι τὸ ἐρωτώμενα. ἐὼν μὲν 
ι ς ᾿ 

γὰρ, ἢ δ᾽ ὃς, μὴ φῶ εἶναι σώφρων, ἅμα μὲν 
Ἵ « 

ἄτοπον αὐτὸν καϑ' ἑαυτοῦ τοιαῦτα λέγειν, ἅμα 

᾿ 

᾿ 

δὲ καὶ Κριτίαν τόνδε ψευδῆ ἐπιδείξω, καὶ ἀλ- 
λοὺς πολλοὺς, οἷς δοκῶ εἶναι σώφρων, ὡς ὃ 

τούτου λόγος" ἐὰν δ᾽ αὖ φῶ, καὶ ἐμαυτὸν ἐπαινῶ, 
ἴσως ἐπαχϑὲς φανεῖται. ὥστε οὐκ ἔχω ὅ, τι σοὶ 
 ἀποκρένωμαι. ΧΙΥ. Καὶ ἐγὼ εἶπον, ὅτι μοὶ εἰ- 
κότα φαένῃ λέγειν, ὦ Χαρμΐδη. καὶ μοι δοκεῖ, ἢν 
δ᾽ ἐγὼ, κοινῇ εἴη ἂν εἶναι σκεπτέον, εἶτε λέκτησαι, 
εἴτε μὴ, ὃ πυνϑάνομαι". ἵνα μὴτε σὺ ἀνα) ἐχαρα λέ- 

β γειν ἃ μὴ βούλει, μήτ αὖ ἐγὼ ἀσκέπτος ἐπὶ τὴν ἰα- 
τρικὴν τρέπωμαι. εἰ οὖν σοι φίλον, ἐϑέλω σκοπεὶν 

μετὰ σοῦ" εἰ δὲ μὴ, ἐᾷν. ᾿Αλλὰ πάντων μάλιστα, 
ἔφη, φίλον. ὥστε τούτον γὲ ἕνεκα ὅπη αὐτὸς οἷει 
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βελτίω σκέψασθαι, ταύτῃ σκόπει. Τῇδε, τοίνυν, ἕ- 
φην ἐγὼ, δοκεῖ μοι β βελ τίστη εἶναι ἢ σκέψις περὶ αὖ- 
τοῦ. δῆλον γὲρ ὅτι εἴ σοι πάρεστι σωφροσύνη, ἔχεις 
τὸ περὶ αὐτῆς δοξάζειν. ἀνάγκη γάρ που ἐνοῦσαν 
αὐτὴν, εἶπερ ἐγδοτί, αἰσϑησίν τινα παρέχειν, ἐξ ἧς 
δόξα ὧν τις σοὶ περὶ αὐτῆς εἴη, ὅ, τι ἐστὶ καὶ ὁποῖόν 
τι ἢ 1 σωφροσύνη. ; οὐκ οἴει; . Ἄγωγε, ἔφη, οἶμαι. 
Οὐκοῦν τοῦτό γε, ἔφην, ὃ οἴει, ἐπειδήπερ ἑλληνίζειν 
ἐν τα ΗΝ ), 2; ω ᾿. ἘΠ ΕΝ Ἃ , 
ἐπίστασαι, κἂν εἴποις δὴ που αὐτὸ 0, τι σοὶ φαίνετ, 

; 2. 27 « [ “ 5) Ἃ 

ται; ἴσως, ξφη. [να τοίνυν τοπασωμεν ξεὺτεὲ σοὺ 2 » 

ἔνεστιν, εἴτε μὴ, εἰπὲ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τέ φὴς εἶναι σω-᾿ ,» εἴτε μὴ, εἰπὲ, ἡν δ΄ ἐγὼ, τὲ φῆς εἰναι σω- 
ἢ ᾿ ι ι “ἕω - « ' 

φροσύνην, κατὰ τὴν σὴν δόξαν. ΧΥ. Καὲ ὃς τὸ 
᾽ -Ὁ ΝΜ 3 3) 5 ᾿ 

μὲν πρῶτον ὠκνει τε, καὶ οὐ πάγυ ἡϑελὲν ἀποκρέίνα-. 
’ ’ 5 ε -Ὁ ] 

σθαι ἕπειτα μέντοι εἶπεν ὕτι οἱ δοκεῖ σωφροσύνη 
ὌΣ ᾿ τὰν Δι ᾿ Ν᾿ ἘΣΟΣ ΟΥν, ἢ εἶναι, τὸ κοσμίως πάντα πράττειν, καὶ ἡσυχῆ ἔν τεῦ 
ταῖς ὁδοῖς βαδίζειν, καὶ διαλ ἔγεσϑαι, καὶ τἄλλα πύόν- 

το ὡσαύτως ποιεῖν. καί μοι δοκεῖ, ἕφη, συλλήβδην 
ἡσυχιότης τὶς εἶναι ὃ ἐρωτᾷς. ἄρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
εὖ λέγεις. φασί γέ τοι, ὦ Χυρμέδη, τοὺς ησυχίους, 

᾽ , » Γ ἶ 3 ᾿ δ 7 

σώφρονας εἶναι. λέμε δὴ εἴτι λέγουσιν. εἰπὲ γάρ 
πῚ -“ο7΄ιὝᾷ- «- ΄ « . » " ; 

μοι, οὐ τῶν καλῶν μέντοι ἡ σωφροσύγη ἐστί. Πάνυ, 
γε, ἔφη. “Πότερον οὖν, κάλλιστον ἐν γραμματιστοῦ. 

γι. 6 . .-" ε .- ] 

τιὰ ὁμοῖα γράμματα γράφειν ταχὺ, ἢ ἡσυχῆ; Ταχύ., 
2} ὁ᾽ ϑΟοΝ ᾽ ΗΝ 2. δι ἐς ] 1 δ΄ ἀναγινώσκειν; ταχέως, ἢ βραδέως; Ταχέως. 

Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ κιϑαρίζειν ταχέως, καὶ τὸ παλαΐ-, 
9.4} 3 ; - Ὁ ͵ εἰ» ὀξέως, πολὺ κάλλιον τοῦ ἡσυχῆ τε καὶ βραδέως; 

! 

᾿γαΐ, Τί δὲ πυκτεύειν τε καὶ παγχρατιάζειν, οὐχ᾽ 
ὡσαύτως; Πάνυ γε. Θεῖν δὲ καὶ ἄλλεσϑαι, καὶ τὼ 

ω Φ , 9 ᾿ 3 ΄ 

τοῦ σώματος ἅπαντα ἔργα, οὗ τὼ μὲν ὀξέως καὶ τα- 
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ἔχ Ν [ ᾿ Ὁ . Ὁ») Κ. δὲ 7 δι 
χὺ γιγνόμενα, τὰ τοῦ καλοῦ ἐστι; τὰ δὲ βραδέως, 

«ς " ᾿ - ᾿ - 

μόγις τὲ καὶ ἡσυχῆ, τὰ τοῦ αἰσχροῦ; Φαίνεται. 
Δ κ Υ̓͂ Ε΄. εὖ , ) κι τ .«ῳ 

ΧΥΙ. Φαίνεται ἄρα ἡμῖν, ἔφη» ἐγὼ, κατά 7γὲ τὸ οῶ- 
μα, οὐ τὸ ἡσύχιον, ἀλλὰ τὸ τάχιστον καὶ ὀξύτατον, 
κάλλιστον ὄν. ἡ γάρ; Πάνυ 7ε. “Π δὲ γε σωφρο- 
σύνη καλόν τι ἦν; ναὶ. Οὐ τοίνυν κατ γε τὸ σῶ- 

Ἑ σι 5.223 ε ι , 

μα ἡ ἡσυχιότης ἂν ἀλλ ἡ ταχυτὴς σοιφρονέστερον 
᾿᾿ ᾽ Φ ΟΝ . « ᾿ αν ΒῚ ΓΝ 

δοίη" ἐπειδὴ καλὸν ἡ σωφροσύνη. Ἔοικεν, ἔφη. 1. 
᾿ εν : ΝΑ 32 2 ΝΡ 

δέ; ἣν δ᾽ ἐγὼ, εὐμαϑέα κάλλιον ἢ δυσμαϑία; Ἐὐύ- 
" 21... , 2 ’ « ᾿ 2 ᾿ 

μαϑία. Ἔστι δὲγ, ἕφην, ἡ μὲν εὐμαϑία, ταχέως 
ς ι ς Ὁ 1 

. μανϑάνειν" ἡ δὲ δυσυμαϑία, ἡσυχῆ καὶ βραδέως ; 
Ἐ ΄ ᾿ 3 ; ’ 

τναί. “ιδάσκειν δὲ ἄλλον, οὔ ταχέως καὶ κάλλιον 
Ἀ “δ χλ] ὦ δ 9 ἀέ εἷς. . Ν δέ Ἀϑ ΞΑ, 

καὶ σφόδρα, μᾶλλον ἢ ἡσυχῆ τὲ καὶ βραδέως; Τναί, 

11 δὲ χ κε ᾿ Σ "5... 4 Ὶ δ: ΤΟΝ ὁ δὲ; ἀναμιμγήσκεσθαι καὶ μεμγνῆσϑαι ἡσυχῆ τε 
. Ἂ , , ΡῚ " ν ΑΥ̓ , ’ ὐβρ ἃς ςς , 3 

καὶ βραδέως, κάλλιον ἢ σφόδρα καὶ ταχέως; Σφόδρ, 
μΥ ΝῚ Γ .ῳ ’ ιϑ'.᾿ ἐννι, γ)αοῦ 

ἔφη, καὶ ταχέως. Ἢ δ᾽ ἀγχίνοια, οὐχὶ οξύτης τις 
ν΄ Ὁ -"Ν τα ΜΝ ΤῊΝ ΠΝ 2 -ὦὉἦ΄7 2 “-7Θ 

ἐστὲ τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἡσυχία; ληϑῆ. Οὐχοῦν 
καὶ τὸ ξυνιέναν τὰ λεγόμενα, καὶ ἐν γραμματιστοῦ 

ἊἋ { ὮΝ Ἃ 2 »“»᾿ 2 ΄« ς 

καὺ κιϑαριστοῦ, καὶ ἀλλοϑι πανταχοῦ, οὐχ ὡς ἡσυ- 
7 9 “2 « ἐν ) Ὲ Η Ἂ ᾽ τὰν (ἢ 

χαέτατα, ἀλλ ὡς τάχιστα, ἐστὲ καὶ κάλλιστα; ἴύαΐ. 

“4λλ ᾿ ᾿ ζ΄ , ΝῊ Ρ' ὌΝ “2) ὶ Ἢ 8 «ἀλλὰ μὴν ἕν γὲ ταις ςητήσεοι τῆς ψυχῆς καὶ τῷ βου- 

λεύεσθϑαι, οὐχ ὃ ἡσυχώτατος, ὡς ἐγὼ οἶμαι, καὶ μό- 
λις βουλευόμενός τε καὶ ἀνευρίσκων, ἐπαίνου δοκεῖ 
ἄξιος εἶναι, ἀλλ᾿ ὃ ῥᾷοτά τε καὶ τάχιστα τοῦτο δρῶν. 
ἴστι ταῦτα, ἔφη. ΧΥ]. Οὐκοῦν πάντα, ἢν δ᾽ ἐγὼ, 
ὦ Χαρμέδη, ἡ ἡμῖν καὶ τὰ περὶ τὴν ψιχὴν καὶ τὰ περὶ 
τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τάχους τε καὶ τῆς ὀξύτητος, καλλίω 

φαίνεται, ἢ τὰ τῆς βραδυτῆτός τε καὶ ἡσυχιότητος. 
Κινδυνεύει, ἔφη. Οὐκ ἄρα ἡσυχιότης τὶς ἡ σωφρο- 
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σύνη ἂν εἴη, οὐδ᾽ ἡσύχιος ὃ σώφρων βίος, ἔκ γετοὺ- 
του τοῦ λόγου" ἐπειδὴ καλὸν δεῖ εἶναι, σώφρονα 
ὄντα. δυοῖν γὺὺρ δὴ τὰ ἕτερα, ἢ οὐδαμῇ ἡμῖν ἢ πά- 
γυ που ὀλιγαχοῦ αἵ ἡσύχιοι πράξεις ἐν τῷ βίῳ καλ- 
λίους ἐφάνησαν, ἢ αἵ ταχεῖαΐ τε καὶ ἰσχυραΐ. εἰ δ᾽ 
οὖν, ὦ φίλε, δτιμάλιστα μηδὲν ἐλάττους αἱ ἡσύχιοι 
τῶν σφοδρῶν τε καὶ ταχειῶν πράξεων τυγχάνουσι 
καλλίους οὖσαι, οὐδὲ ταύτῃ σωφροσύνη ἂν εἴη μᾶλ- 
λὸν τι τὸ ἡσυχῆ πράττειν, ἢ τὸ σφόδρα τε χαὶ τα- 
γέως, οὐ τὸ ἐν βαδισμῷ, οὐ τὸ ἐν λέξει, οὔτε ἄλλοϑι 

οὐδαμοῦ: οὐδὲν ὃ ἡσύχιος βίος κόσμιος, τοῦ μὴ 

ἡσυχίου σωφφονέστερος ἂν εἴη" ἐπειδὴ ἐν τῷ λόγῳ 
τῶν καλῶν τὶ ἡμῖν ἢ σωφροσύνη ὑπετέϑη. καλὰ δὲ 

οὐχ ἧττον τὰ ταχέα τῶν ἡσυχίων πέφανται. ᾿Ορϑῶς 
μοὶ δοκεῖς, ἔφη, ὧ “Σώκρατες, εἰρηκέναι. ΧΥΙ]], 
“Πάλιν τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὼ Χαρμίδη, μᾶλλον προσέ- 
χων τὸν γοῦν, καὶ εἰς σεαυτὸν ἀποβλέψας, ἐννοήσας 
ὁποῖόν τινὰ σὲ ποιδὶ ἡ σωφροσύνη παροῦσα, καὶ 

ποίᾳ τὶς οὖσα τοιοῦτον ἀπεργάζοιτο ἄν" πάντα 

ταῦτα συλλογιαύάμενος, εἰπὲ εὖ καὶ ἀνδρείοις τί σοι 

φαίνεται εἶναι. Καὶ ὃς ἐπισχὼν, καὶ πάνυ ἀνδρικῶς 
ποὺς ἑαυτὸν διασκεψάμενος, Ζοκεῖ τοΐνυν μοὶ, ἔφη, 
αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἢ σωφροσύνη, καὶ αἰοχυντηλὸν 
τὸν ἄνθρωπον" καὶ εἶναι ὅπερ αἰδὼς ἡ σωφροσύνη. 
Αἶεν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὐ καλὸν ἄρτι ὡμολόγεις τ τὴν σω- 
φροσύνην εἶναι; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἀγα: 
ϑοὶ ἄνδρες οἵ σώφρονες; ᾿γαί. διρ οὖν ἂν εἴη ἀ- 

γαϑὸν, ὃ μὴ ἀγαϑοὺς ἀπεργάξεται; Οὐ δῆτα. οὐ 
πόνον οὖν ἄρα καλὸν, ἀλλὰ καὶ ἀγαϑόν ἐστιν. Ἔμοι- ὦ 
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γε δοκεῖ. Τί οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, .-Ομήρῳ οὐ πιστεύεις, 
»-ὕ- ᾿ ᾿ «; 2 " ) 2 ΝῚ ι 

καλῶς λέγειν, λέγοντι οτι, Αιδὼς δ΄ οὐκ ἀγαϑὴ κε- 
ἢ Ἷ Ἀ »" Γι Ὲ ̓ Ἕ 84... 2, 

χρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. ᾿Ἔγωγ, ἕφη. στιν ἄρα, 
. 2 2 . 32 3 ᾽ ννἙ Υ , 

ὡς ἔοικεν, αἰδὼς οὐκ ἀγαϑὸν, καὶ ἀγαϑόν. Φαίνε- 

ται. “Σωφροσύγη δὲ γε, ἀγαϑόν: εἴπερ ἀγαϑοὺς 
ποιεῖ οἷς ἂν παρῇ, κακοὺς δὲ, μή. ᾿Αλλὰ μὴν οὔ- 
τω γε δοκεῖ μοι ἔχειν, ὡς σὺ λέγεις. Οὐκ ἄρα σω- 
φροσύγη ἂν εἴη αἰδώς" εἴπερ τὸ μὲν, ἀγαϑὸν τυγ- 
χάνει ὄν" αἰδὼς δὲ, μηδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ καὶ χκα- 
κόν. ΧΙΧ, λλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὦ “Σώκρατες, 
τοῦτο μὲν ὀρϑῶς λέγεσθαι. τόδε δὲ σκέψαι τὶ σον 
δοκεῖ εἶναι, περὸ σωφροσύνης. ἄρτι γὰρ ἀνεμνή- 
σϑὴν ὃ ἤδη του ἤκουσα λέγοντος, ὅτι σωφροσύγη 
ἂν εἴη τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. σκόπει οὖν τοῦτο εὖ 
ὀρϑῶς σοι δοκεῖ λέγειν ὃ λέγων. Καὶ ἐγὼ, ὦ μιαρὲ, 
ἔφην, Κριτίου τοῦδε ἀκήκοας αὐτὸ, ἢ ἄλλου του 
τῶν σοφῶν. Ἔοικεν, ἔφη ὃ Κριτίας, ἄλλου. οὐ γὰρ 

δὴ ἐμοῦ γε. ᾿Αλλὰ τὶ διαφέρει, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Χαρμίδης, 
ὦ “Σώκρατες, ὅτου ἤκουσα; Οὐδὲν, Ἴν δ᾽ ἐγώ. πάν- 

τῶς γὰρ οὐ τοῦτο σκεπτέον, ὅστις αὐτὸ εἰπεῖν, ἀλλὰ 
πότερον ἀληϑὲς λέγεται, ἢ οὔ. νῦν ὑρϑῶς λέγεις, 

ἢ δ᾽ ὅς. Νὴ Ζία, ἠν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ᾽ εἰ καὶ εὑρήσομεν 
αὐτὸ ὅπη ἔχει, ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν. αἰνίγματι γάρ τιν 

ἕοικεν. Ὅτι δὴ τι γε; ἔφη. Ὅτι οὐ δὴ που, ἣν δ᾽ 

ἐγὼ, ἢ τὰ ῥήματα ἐφθέγξατο, ταύτῃ καὶ ἐνόει, λέ- 
γων σωφροσύνην εἰναι τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν. ἢ σὺ 
οὐδὲν ἡ ἡγῇ πράττειν τὸν ̓ 7φαμματιστὴν, ὅταν γράφῃ, 
ἢ ἀγαγινώσκῃ; Ἔχωγε ἡγοῦμαι μὲν οὖν, ἔφη. ΧΧ. 
Ζοκεὶ οὖν σον τὸ αὑτοῦ ὄγομα μόνον γράφειν ὃ 

Ῥέχε. Τ΄. ΙΥ̓. ᾿' 
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΄« 

γραμματιστὴς, καὶ ἀναγινώσκειν, ἢ ὑμᾶς τοὺς παῖ- 
δὰς διδάσκειν; ἢ οὐδὲν ἧττον τιὰ τῶν ἐχθρῶν ἐγρά- 
φετε ἢ τὰ ὑμέτερα καὶ τὰ τῶν φίλων ὀνόματα; Οὺ- 
δὲν ἧττον. ἢ οὖν ἐπολυπραγμονεῖτε, καὶ οὐκ ἐσω- 
φρονεῖτε τοῦτο δρῶντες; Οὐδαμῶς. Καὶ μὴν οὐ 
τὺ ὑμέτερά γε αὐτῶν ἐπράττετε, εἴπερ τὸ γράφειν, 
πράττειν τὲ ἐστὶ, καὶ τὸ ἀναγινώσκειν. ᾿Αλλὰ μὴν 
ἐστι. Καὶ γὰρ τὸ ἰᾶσϑαι, ὦ ἑταῖρε. καὶ τὸ οἰκοδο-- 
μεῖν, καὶ τὸ ὑφαένειν, καὶ τὸ ἡτινιοῦν τέχνῃ ὁτιοῦν 
τῶν τέχνης ἔργων ἀπεργάξεσθαι, πράττει» δὴ που 
τὸ ἐστί: Πάνυ γε. “ΠΤ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, δοκῇ ἂν σου 
πόλις εὖ οἰκεῖσθαι ὑπὸ τούτου τοῦ »ὕμου τοῦ κε- 

“λεύοντος τὸ ἑαυτοῦ ἱμάτιον ἕκαστον ὑφαίνειν καὶ 
σιλύνειν, καὶ ὑποδήματα σκυτοτομεῖν, καὶ λήκυϑον, 
καὶ στλεγγίδα, καὶ τἄλλα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν λό- 
γον; τῶν μὲν ἀλλοτρίων μὴ ἅπτεσθαι, τιὶὶ δὲ ἑαυ- 
τοῦ ἕκαστον ἐργάζεσθαϊ τε καὶ πράττειν; Οὐκ ἕμοι- 
γε δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὃς. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἕφην ἐγὼ, σωφρό- 
γῶς γὲ οἰκοῦσα, εὖ ἂν οἰκοῖτο. Πῶς δ᾽ οὔκ; ἔφη. 

Οὐκ ἄρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τὸ τιὶ τοιαῦτά τὲ καὶ οὕτω τὼ 

αὑτοῦ πράττειν, σωφροσύνη ἂν εἴη. Οὑ φαίνεται. 
ΧΧΙ. ἡνίττετο ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅπερ ἄρτι ἐγὼ ἔλεγον, 

ὃ λέγων, τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν, σωφροσύνην 8 εἶναι. 
οὐ γάρ που οὕτω γε ἣν εὐήϑης. ἢ) τινος ἡλιϑίου 

ἤκουσας τουτὶ λέγοντος, ῶ Χαρμίδη; Ἥκιστά γε, 

ἔφη. ἐπεί τοι καὶ πάνυ ἐδόκει σοφὸς εἶναι. Παντὸς 
τοίνυν μᾶλλον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αἴνιγμα αὐτὸ προῦ- 
βαλε ἐγ», ὡς ὃν χαλεπὸν, τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν, ἀὐίνδος 

δ, τὸ ποτὲ ἐστιν. Ἴσως, ἔφη. 1 οὖν ἂν εἴη ποτὲ τὸ 
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τὸ αὑτοῦ " πράττειν, ἔχεις εἰπεῖν; Οὐκ οἷδα μὰ Δία 
ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὃς. ᾿Αλλ ἴσως ἀὐδὲν κωλύειν μηδὲ τὸν. 

λέγοντα μηδὲν εἰδέναι ὃ τι ἐνόει. Καὶ ἅμα ταῦτα, 
λέγων, ὑπεγέλασέ τε, καὶ εἰς τὸν Κριτίαν ἀπέβλεπε. 
καὶ ὁ Κριτίας δῆλος μὲν ἣν καὶ πάλαι ἀγωνιῶν, καὶ 

φιλοτίμως - πρός τε τὸν Χαρμίδην καὶ πρὸς τοὺς πὰς 

οόντας ἔχων" μόγις δὲ ἑαυτὸν ἐν τῷ πρόσϑεν κατὲ- 
χων, τότε οὐχ οἱόστε ἐγένετο. δοκεῖ γάρ μοι παντὸς 
μᾶλλον ἀληϑὲς εἶναι, ὃ ἐγὼ ὑπέλαβον, τοῦ Κριτίου 

ἀκηκοέναι τὸν Χαυμίδην ταύτην τὴν ἀπόκρισιν περὲ 
τῆς σωφροσύνης. ΧΑ]. ὃ μὲν οὖν Χαρμίδης βου- 
λόμενος μὴ αὐτὸς ὑπέχειν λόγον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον, τῆς 
ἀποκρίσεως, ὑὕπεκένει αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ ἀνεδείκνυτο 

ὡς ἐξηλεγμένος εἴη. ὁ δ᾽ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά μοι ἔ- 
δοξεν ὀργισϑῆναι αὐτῷ, ὥσπερ ποιητὴς ὑποκριτῇ 
κακῶς διατιϑέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα. ὥστ᾽ ἐμβλέ- 
ψας αὐτῷ, εἶπεν. Οὕτως οἴξι, ὦ Χαρμίδη, εἰ σὺ μὴ 
οἶσϑα ὅ, τι ποιὲ νοεῖ ὃς ἔφη σωφροσύνην εἶναι τὸ 
τὰ ἑαυτοῦ πρά: τειν, οὐδὲ δὴ ἐκεῖνον εἰδέναι; ᾿4λλ᾽, 
ὦ βέλτιστε, ἔφην ἐγὼ, Κριτέα, τοῦτον μὸν ϑαυμα- 
στὸν οὐδὲν ἀγνοεῖν, τηλικοῦτον ὄντα" σὲ δὲ που 
εἰκὸς εἰδέναι, καὶ ἡλικίας ἕνεκοι καὶ ἐπιμελείας. εἴ 

οὖν ξυγχωρεῖς τοῦτ᾽ εἶναι σωφροσύνην ὅπερ οὑτοσὶ 
λέγει, καὶ παραδέχῃ τὸν λόγον, ἔγωγε, πολὺ ἂν ἥδιον 
μετὰ σοῦ σκοποέμην εἴτ᾽ ἀληϑὲς, εἴτε μὴ, τὸ λεχϑέν. 

ἀλλὰ πάνυ ξυγχωρῶ, ἔφη, καὶ παραδέχομαι, Καλῶς 
γε σὺ τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ποιῶν. καί μοι λέγε, Ἧ 
καὶ ἃ νῦν δὴ ἠρώτων ἐγὼ ξυγχωρεῖς; τοὺς δημι- 
ουργοὺς πάντας ποιεῖν τι. Ἔγωγε. Ἧ οὖν δὸ- 

ἐγ 
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κοῦσἑ σοι τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιεῖν, ἢ καὶ τὰ τῶν ἀλ- 
λ Ων; Καὶ τὰ τῶν ἄλλων. ΧΧΙΠΠ. Σωφρονοῦσιν 
οὖν οἵ μὴ τὰ ἑαυτῶν μόνον ἸΡΟΙΟΈΜΜΕΙ, Τί γὰρ κω- 

Αὑει; ἔφη. Οὐδὲν ἐμέ γε, ἣν δ᾽ ἐγώ" ἀλλ᾽ ὅρα μὴ 

ἐκεῖνον κωλύῃ, ὃς ὑποϑέμενος σωφροσύγην εἶναι τὸ 
τὰ ἑαυτοῦ πράττειν, ἔπειτα οὐδὲν φησὶ κωλύειν, καὶ 
τοὺς τὰ τῶν ἄλλων πράττοντας ὰ σφι θονείος Ἐγὼ 

γάρ που, ἢ δ᾽ ὃς, τοῦϑ᾽ ὡμολόγηκα, ὡς οἵ τὰ τῶν 

ἄλλων πράττοντες σὠφρονοῦσιν. ἢ τοὺς ποιοῦντας 
ὡμολόγησα; Εἰπέ μοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, οὗ ταὐτὸν σὺ 
καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; Οὐ μέντοι, ἔφη. 

οὐδὲ γε τὸ ἐργάζεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν. ἔμαϑον γὰρ 
παρ Ἡσιόδου, ὃς ἔφη, ἔργον δ᾽ οὐδὲν εἶναι ὄνειδος. 

οἴει οὖν αὐτὸν, εἰ τὸ τοιαῦτα ἔργοι ἐκάλει καὶ ἐργά- 

ὥοσϑαι καὶ πράττειν, οἷα. γῦν δὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὲ 
ἂν ὄνειδος φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι, ἢ) ταριχοπω- 

λοῦντι, 1) ἐπ᾿ οἰκήματος καϑημένῳ; Οὐκ οἴεσθϑαΐ 
γε χρὴ, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος, οἶμαι, ποῖ- 

ησιν πράξεως καὶ ἐργασίας ἄλλο ἐνόμιζε" καὶ ποίη- 
μα μὲν γίγνεσθαι ὄνειδος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ 

καλοῦ γίγνηται" ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν, ὄνειδος. 
τὸ γὰρ καλῶς τὸ καὶ ὠφελίμως ποιούμενα, ἔργα ἐκά- 
λει, καὺ ἐργασίας τε καὶ πράξεις, τὰς τοναὑτας ποιή- 

σεις. ΧΧΙΨΝ. φάναι δὲ γε χρὴ καὶ οἰκεῖα μόνα τὰ 
τοιχῦτα ἡγεῖσθαι αὐτὸν, τὰ δὲ βλαβερὰ πάντα, ἀλ- 
λότρια. ὥστε καὶ “Ποίοδον χρὴ οἴεσθαι, καὶ ἄλλον 

ὅστις φρόνιμος, τὸν τὰ αὑτοῦ πράττοντα, τοῦτον 
σώφρονα καλεῖν. Ὦ Κριτία, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ εὐθὺς 
ἀρχομένου σοῦ σχεδὸν ἐμάνθανον τὸν λόγον», ὅτι τὸ 
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οἰκεϊά τε καὶ τὰ αὑτοῦ, ἀγαϑὰ καλοίης, καὶ τὰς τῶν. 

ἀγαϑῶν ποιήσεις, πράξεις. καὶ γὰρ Προδίκου μυ- 

ρέα τινὰ ἀκήκοα περὶ ὀνομάτων διαιροῦντος. ἀλλ᾽ 
ἐγὼ σοι τέϑεσθαι μὲν τῶν ὀνομάτων δίδωμι ὅπη ἂν 
βούλῃ ἕκαστον" δήλου δὲ μόνον ἐφ᾽ δ, τι ἂν φέροις 
τοὔνομα ὃ, τι ἂν λέγοις. γὺν οὖν πάλιν εξ ἀρχῆς 

σαφέστερον. ὅρισαι" ἄρα τὴν τῶν ἀγαϑῶν πρᾶξιν, ἢ 
ποίησιν, ἢ ὁπως σὺ βούλει ὀνομάζειν, ταὐτην λέγεις 
σὺ σωφροσύνην εἶναι; Ἔχγωγε, ἔφη. Οὐκ ἀρὰ σω- 
φρονεῖ ὃ τὰ κακὰ πράττων, ἀλλ᾽ ὃ τὰ ἀγαϑά. Σοὶ 
δὲ, ἢ δ᾽ ὃς, ὦ βέλτιστε, οὐχ οὕτω δοκεῖ; Ἔα, ἣν 
δ᾽ ἐγώ. μὴ γάρ πω τὸ ἐμοὲ δοκοῦν σκοπῶμεν, ἀλλ᾽ 
ὁ σὺ λέγεις νῦν. ΧΧΥ, ἀλλὰ μέντοι ἔγωγε, ἔφη, 
τὸν μὴ ἀγαϑὰ ἀλλὰ κακὰ ποιοῦντα οὔ φημι σωφρο- 
γεῖν " τὸν δὲ ἀγαϑὰ, ἀλλὰ μὴ κρύο, σωφρονεῖν. τὴν 

γὰρ τῶν ἀγαϑῶν πρᾶξιν, σωφροσὺν ῃ» εἶναι, σαφῶς 
σον διορέζομαι. Καὶ οὐδέν γε ἴσως κωλύει σὲ ἀλη- 
ϑῆ λέγειν. “Ἃἐύδε γε μέντοι, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ϑαυμάζω, 

εἰ σωφρονοῦντας ἀν ϑρώπο υς ἡγὴ σὺ ἀγνοεῖν ὅτι σω- 
φρονοῦσιν. ᾿Ἵλλ᾽ οὐχ 1 Ἰγοῦμαι, ἔφη. Οὐκ ὀλίγον 
πρότερον, ἔφην ἐγὼ, ἐλέγετο ὑπὸ σοῦ, ὅτι τοὺς δη- 
μιουργοὺς οὐδὲν κωλύει καὶ αὖ τὸ τῶν ἄλλων ποι-- 
οὕντας, σωφρονεῖν; Ἐλέγετο γὼρ, ἔφη. ἀλλὰ τὲ 

τοῦτο; Οὐδέν. ἀλλὰ λέγε εἰ ἐγξ μα τι σοὶ ἰατρὸς, 
ὑγιῶ τινὰ ποιῶν, ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκεί- 
γῳ ὃν ἰῷῶτο. Ἔμοιγε. Οὐκοῦν τὰ δέοντα πράττει 
ὅγε ταῦτα πράττων; γαί. Ὃ τὰ δέοντα πράτ- 
των, οὐ σωφρονεῖ ; “Σωφρονεῖ μὲν οὖν. Ἦ οὖν 
καὶ γιγνώσκειν ἀνάγκη τῷ ἰατρῷ, ὅτάν τε ὠφελέμως 
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ἰᾶται καὶ ὅταν μὴ; καὶ ἑκάστῳ τῶν δημιουργῶν, 
ὑτάν τε μὲ Ἅλῃ ὀνήσεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἕργου, οὗ ἂν 

πράττῃ, καὶ ὅταν μή; Ἴσως οὔ. ΧΧΥ͂Ι!. νίοτε 
ἄρα, ἢν δ᾽ ἐγὼ ν ὠφελίμως πράξας ἢ βλαβερῶς ὃ ὃ ἰα- 

τρὸς, οὐ γιγνώσκει ἑαυτὸν ὡς ἔπραξε " καΐτοι ὠφελί- 
μως πράξας, ὡς ὁ σὸς λόγος, σωφρόνως ἔπραξεν. ἢ 

οὐχ οὕτως ἕλεγες ; Ἔγωγε. Οὐκοῦν, ὡς ἕοικεν, 

ἐγέοτε ὠφελίμως πρᾶξας, πράττει μὲν σωφρόνως καὶ 
σωφρονεῖ, ἀγνοεῖ δ᾽ ἑαυτὸν ὅτι σωφρονεῖ; . ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν, ἕφη, ὦ “Σώκρατες, οὔκ ἂν ποτε γένοιτο. 
ἀλλ᾽ εἴτι σὺ οἴεν ἐκ τῶν ἔμπροσϑεν ὑπ ἐμοῦ ὧμολο- 
γημένων, εἰς τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι συμβαΐνειν, ἐ- 
κεένων ἄν τι ἔγωγε μᾶλλον ἀναϑείμην, καὶ οὐκ ἂν 
αἰσχυνϑείην ὅτι μὴ οὐχὶ ὀρϑῶς φάναι εἰρηκέναι 
μᾶλλον, ἢ ποτὲ συγχωρήσαιμ᾽ ἂν ἀγνοοῦντα αὐτὸν 
ἑαυτὸν ἄνϑρωπον σωφρονεῖν. σχεδὸν γάρ τι ἔγωγε 
αὐτὸ τοῦτο φημὶ εἶναι σωφροσύνην, τὸ γιγνώσκειν 
ἑαυτόν: καὶ ξυμφέρομαν τῷ ἐν 4)ελφοὶς ἀναϑέντι 
τὸ τοιοῦτον γράμμα. καὶ γὰρ τοῦτο οὕτω μοὶ δο- 
κε τὸ γράμμα ἀνακεῖσϑαι, ὡς δὴ πρόσρησις οὖσα 
τοῦ ϑεοῦ τῶν εἰσιόντων, ἀντὲ τοῦ χαῖρε. ὡς τοὐύ- 
του μὲν οὐκ ὀοϑοῦ ὄντος τοῦ προσρήματος, τὸ χαΐ- 
θξιν, οὐδὲ δεῖν τοῦτο παρακελεύεσθαι ἀλλήλους, ἀλ- 

λὰ σωφρονεῖν. ΧΧΥΙΙ. οὕτω μὲν δὴ ὃ ϑεὸς προς- 

ἀγορεύει τοὺς εἰσιόντας εἰς τὸ ἱερόν. διαφέρον τὲ 
ἢ οὗ ἄνϑρωποι, ὡς διανοούμενος ἀνέϑηκεν ὃ ἄνα- 
ϑεὶς, ὡς μοι δοκεῖ. καὶ λέγει πρὸς τὸν ἀεὶ εἰσιόν- 

τα, οὐκ ἀλλό τι ἢ σωφρόνει, φησί. αἰγιγματωδέ- 
στερον δὲ δὴ, ὡς μάντις, λέγει. τὸ γὰρ Τνῶϑιε σαυ- 

“πσσταν. «τὐτον στστετσσ τι 
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τὸν, καὶ τὸ Σωφρόνει, ἔστι μὲν ταὐτὸν, ὡς τὰ 
γράμματα φησὶ, καὶ ἐγώ. τάχα δ᾽ ἂν τις οἰηϑείη 
ἄλλο εἶναι. ὃ δὴ μοι δοκοῦσι παϑεῖν καὶ οἵ τὰ ὕ- 
τερον γράμματα ἀγαϑέντες, τό, τὲ Μηδὲν ἄγαν, 
καὶ τὸ, Ἔγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα. καὶ γὰρ οὗτοι συμ- 
βουλὴν φήϑησαν εἶναι τὸ Γνῶϑι σαυτὸν, ἀλλ᾽ οὐ 
τῶν εἰσιόντων ἕνεκεν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πρόσρησιν. εἶθ᾽ 
ἵνα δὴ καὶ σφεῖς μηδὲν ἧττον χρησίμους συμβουλὲς 
ἀναϑεῖεν, ταῦτα γράψαντες ἀνέϑεσαν'" οὗ δὴ οὖν 
ἕνεκα λέγω, ὦ “Σώκρατες, ταῦτα πάντα, τόδ᾽ ἐστί. 
τὰ μὲν ἔμπροσϑεν σοὶ πάντα ἀφίημι. ἴσως μὲν γάρ 
τι σὺ ἔλεγες περὶ αὐτῶν ὀρϑότερον, ἰ ἔσως δ᾽ ἐγώ. σα- 
φὲς δ᾽ οὐδὲν πάνυ ἦν ὧν ἐλέγομεν" γῦὺν δὲ ϑέλω 
τούτου σοὶ διδόναι λόγον, εἰ μὴ ὁμολογεῖς σωφρο- 
σύνην εἶναι τὸ γιγνώσκειν αὑτὸν ἑαυτόν. ΧΧΥ ΠῚ. 
.χ4λλ᾽, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Κριτία, σὺ μὲν ὡς φάσκοντος 
ἐμοῦ εἰδέναι περὶ ὧν ἐρωτῶ, προσφέρῃ πρός με, καὺ 
ἐὰν δὴ βούλωμαι, ὁμολογήσαντός σου. τὸ δ᾽ οὐχ 
οὕτως ἔχει" ἀλλὰ ζητῶ γὰρ μετὰ σοῦ ἀεὶ τὸ προτι- 
ϑέμενον, διὰ τὸ μὴ αὐτὸς εἰδέναι. σκεψάμενος οὗν, 
ἐϑέλω εἰπεῖν εἴτε ὁμολογῶ, εἴτε μὴ" ἀλλ᾽ ἐπίσχες ἕ- 
ως ἂν σκέψωμαι. Σκχόπει δὴ, ἢ δ᾽ ὅς. Καὶ γὰρ, 

ἢν δ᾽ ἐγὼ, σκοπῶ. εἰ γιὼὲρ δή που γιγνώσκειν γέ τί 

ἔστιν ἡ σωφροσύνη, δῆλον ὅτι ἐπιστήμη τὶς ἂν εἴη, 
καὶ τινός. ἢ οὔ; Ἔστιν, ὡς ἔφη, ἑαυτοῦ γε. ( ὑκ- 

οὖν καὶ ἰατρικὴ, ἔφην, ἐπιστήμη ἐστὶ τοῦ ὑγιεινοῦ; 
Πάνυ γε. Εἰ τοίνυν με, ἔφην, σὺ ἔροιο, ἰατρικὴ 
ὑγιεινοῦ ἐπιστήμη οὖσα, τί ἡμῖν χρησίμη ἐστὶ, καὶ 
τί ἀπεργάζεται, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι οὐ σμικρὰν ὠφέλειαν, 



9 ΡΙΑΤΟΝΙΘΒ ἃ.ς.».1606.4.".. 

- ὙΠ ὙΔ , Ἐκ ΟὟ ον 3 Ω 2 
τὴν γὰρ ὑγίειαν καλὸν ἡμῖν δργον ἀπεργάζεται, εἰ 
5 ἢ - 3 ᾿ ἢ 3 " 

ἀποδέχῃ τοῦτο. «ἠποδέχομαι. Καὶ εἰ τοίνυν μ8 
, . 2 " Υ͂ ᾿ 3 

ἔροιο, τὴν οἰκοδομικὴν, ἐπιστήμην οὖσαν τοῦ οἱ- 
ἐ “ἢ -»οΟ᾽ » δ ἢ γ 3 

πὸδομεῖν, τί φημὶ ἔργον ἀπεργάζεσθαι, εἴποιμ᾽ ἂν 
ε; Υ ς ἱ ᾿ »“Ὁ »οὋ 

οτι οἰκήσεις. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. 
ΧΧΙΧ, χρὴ οὖν καί σε ὑπὲρ τῆς σωφροσύνης, ἐπει- 
δὴ φὴς αὐτὴν ἑαυτοῦ ἐπιστήμην εἶναι, ἔχειν εἰπεῖν 
ἐρωτήϑεντα, ὠ Κριτία, σωφροσύνη, ἐπιστήμη οὖ- 

σα ἑαυτοῦ, τί καλὸν ἡμῖν ἔργον ἀπεργάζεται, καὶ 
ἄξιον τοῦ ὀνόματος; ἴϑ ᾿Δλᾶν ᾿ὦ ιΣώ- ξ μ 9; ἴϑε οὖν εἰπέ. - ,» ὦ Σώ 

Π [4] 

ρατες, ἔφη, οὐκ ὀρϑῶς ζητεῖς. οὐ γὰρ ὅμοία αὔ- 
᾿ Ὡ 2] ) 2 , 

τὴ πέφυκε ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις, οὐδὲ γε αἵ ἀλ- 
21 ν Ὁ, μὰ ς ᾿ 25ϑ »υ , τ 

λαι ἄλλαις" σὺ ὃ ὡς ̓ ὀβότων ὀυσῶν τὴν ζήτησιν» 
ποιῇ. ἐπεὶ λέγε μοὶ, ἔφη, τῆς λογιστικῆς τέχνης, 
}Ὶ -ὉὋ ἢ τῆς 7 γεωμετρικῆς τί ἐστι τοιοῦτον ἕρ7ον οἷον οἰκέω, 

εὐνδδυμιδῆε ἢ ἢ ἱμάτιον, ὑφαντικῆς, ἢ) ἄλλα τοιαῦτω 
) ι ἢ ,ὔ σ-ῳ -Ὁ ν ὡς 

ἔργα, ἃ πολλὰ ἂν τις ἔχοι πολλῶν τεχνῶν δεῖξαι. 

ἔχεις οὖν μοι καὶ σὺ τούτων τοιοῦτόν τι ἔργον» δεῖ- 
Φ.» 3 Ι͂ωῃ ΠῚ 5 ῳ ϑυα “ ᾽ 

ξἕαι; ἀλλ᾽ οὐχ ἕξεις. Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι, ᾿4ληϑῆ λέ- 
ϑϑδϑηοῖιῖ ὃ Ἃ- 3) ὃ - Ψ 2 ᾿ 2 μ {1 7εις ἀλλὰ τόδε σοὶ ἔχω δεῖξαι, τίνος ἐστὶν ἐπιστήμη 

ἑκάστη τούτων τῶν ἐπιστημῶν. εἰ τυγχάνει ὃν ἄλλο 
αὐτῆς “,- ἐπιστήμης. οἷον, ἢ λογιστικὴ, ἔστι που 

τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ πλήϑους, ὅπως ἔἜγεύ 
: ἘΘΑΡ ΉῚ Ἃ ; Ἵ τ ᾽ ’ 2) 

πρὸς αὐτὰ κιχὲ πρὸς αλληλα. ἢ ἀωῦ: . 7Π]ἄνυ ὲ; ἐφῇ. 

Οὐκοῦν ἑτέρου ὄντος τοῖ περιττοῦ καὶ ἀρτίου αὖ- 
« 

τῆς τῆς λογιστικῆς; Πῶς δ᾽ οὔ; Καὶ μὴν αὖ ἡ 
στατικὴ, τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου στα- 

ϑαοῦ ἐστὶ στατική ἕτερον δὲ ἐστι τὸ βαρὺ τὲ καὶ 
- οω Ὁ 3. »- συ 2 

τὸ κοῦφον τῆς στατικῆς αὐτῆς. ξυγχωρεῖς; ἔγωγε, 
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ΧΧΧ, “1ἐγε δὴ, καὶ ἡ σωφροσύνη τίνος ἐστὶν ἐπι- 
στήμη, ὃ τυγχάνει ἕ ἕτερον ὃν αὐτῆς τῆς σωφροσύνης. 
Τοῦτό ἐστιν ἐκεῖνο, ἔφη, ὦ Σώκρατες" ἐπὶ αὐτὸ ἥ- 
κεὶς ἐρευνῶν, τῷ διαφέρει πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ἡ 
σωφροσύνη: σὺ δὲ ὁμοιότητα τινὰ ζητεῖς αὐτῆς ταῖς 
ἄλλαις. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστιν οὕτως" ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἄλλαι 
πᾶσαν, ἄλλου εἰσὶν ἐπιστῆμαι, ἑαυτῶν δ᾽ οὔ. Ἢ 
δὲ, μόγη, τῶν τε ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὶ, 
καὶ αὐτὴ ἑαυτῆς. καὶ ταῦτα σὲ πολλοῦ δεῖ λεληϑ ἐ- 
ναι. ἀλλὰ γὰρ, οἶμαι, ὃ ἄρτι οὐκ ἔφησϑα ποιεῖν, 
τοῦτο ποιεῖς. ἐμὲ γὰρ ἐπειχειρεῖς ἐλέγχειν, ἐάσας 

β περὶ οὗ ὃ λόγος ἐστίν. Οἷον, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ποιεὶς; 

ἡγούμενος, εἰ ὁτιμάλιστα σὲ ἐλέγχω, ἄλλου τινὸς 

ἕνεκα ἐλέγχειν 1) οὗπερ ἕνεκα κἀν ἐμαυτὸν διερευνῴ- 
ῃν τί λέγω, φοβούμενος μήποτε λάϑω οἰόμενος μὲν 

τι εἰδέναι, εἰδὼς δὲ μή. καὶ νῦν δὴ οὖν ἔγωγε φη- 
μὶ τοῦτο ποιεῖν, τὸν λύγον σκοπεῖν, μάλιστα μὲν 
ἐμαυτοῦ ἕνεκα, ἔυως δὲ δὴ καὶ τῶν “λδοὼ ἐπιτηδεί- 
ων. ἢ οὗ κοινὸν οἷεν ἀγαϑὸν εἶναι, σχεδόν τι πᾶ- 

σιν ἀνϑρώποις γίγνεσθαι καταφανὲς ἕκαστον τῶν 
ὄντων ὅπη ἔχει; ΧΧΧΙ, ΧΚαοὶὸ μάλα, ἢ δ᾽ ὃς, ἔγω- 
γ8, ὦ “Σώκρατες. Θαῤῥῶν τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 
μακάριε, ἀποκρινόμενος τὸ ἐρωτώμενον ὅπη σοὶὲ 
φαένεται, ἕα χαίρειν, εἴτε Κριτίας ἐστὲν, εἴτε Σω- 
κρύτης, ὃ ἐλεγχόμενος" ἀλλ αὐτῷ προσέχων τὸν νοῦν 
τῷ λόγῳ, σκοπεῖν ὅπη ποτὲ ἐκβήσεται ἐλεγχύμενος. 
ΠΣ ἃ, ἔφη, οὕτω ποιήσω. δοκεὶς γάρ μοι μέτρια 
λέγειν. «“1ἐγε τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, . περὶ τῆς σῶφρο- 
σύνης πῶς λέγεις. «Μέγω τοίνυν, ἢ δ᾽ ὃς, ὅτι μόγη 



90 ΡΙΑΤΟΝΙΒ ῬΡ.167.,.Ὁ.ς 

τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, αὐτὴ τε αὑτῆς ἐστὶ καὶ τῶν 
ἄλλων ὁ ἐπιστημῶν ἐπιστήμη. Οὐκοῦν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, καὶ 
ἀνεπιστημοσύνης ἐπιοτήμη ἂν εἴη, εἴπερ καὶ ἐπι- 
στήμης; Πάνυ γε, ἔφη. Ὃ ἄρα σώφρων, μύκος 
αὐτός τε ἑαυτὸν γνώσεται, καὶ οἷός τε ἕσται ἐξετά- 

σαι τί τε τυγχάνει εἰδὼς καὶ τί μὴ" καὶ τοὺς ἄλλους 
ὡσαύτως δυνατὸς ἔσται ἐπισκοπεῖν, τί τις οἷδε καὶ 

οἴεται, " εἴπερ οἶδε" καὶ τὶ αὐτὸς οἴεται μὲν εἰδέναι, 

οἷδε δ᾽ οὐ, τῶν δὲ ἄλλων οὐδείς. καὶ ἔστι δὴ τοῦ- 
τὸ τὸ σωφρονεῖν τὲ καὶ σωφροσύνη, καὶ τὸ ἑαυτὸν 
αὐτὸ γιγνώσκειν, τὸ εἰδέναι ὁ ἅ τε οἷδε καὶ ἃ μὴ οἷ- 
δὲν, ἄρα ταῦτά ἔστιν ἃ λέγεις; Ἔγωγ᾽' , ἔφη. 
ΧΧΧΗΣ Πάλιν τοίνυν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τὸ τρίτον τῷ σω- 
τῆρι, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἐπισκεψώμεϑα. πρῶτον μὲν, 
εἰ δυνατόν ἐστι τοῦτο εἶναι, ἢ οἱ, τὸ, ἃ οἶδε, καὶ 
ἃ μὴ οἶδεν, εἰδέναι ὅτι οἷδε καὶ ὅτι οὔκ οἶδεν: ἔπει- 
τὰ εἰ δτιμάλιστα δυνατὸν, τίς ἂν εἴη ἡμῖν ὠφέλεια 
εἰδόσιν αὐτύ. ἀλλὰ χρὴ, ἔφη, σκοπεῖν. ᾿[0,8ὲ δὴ, 
ἔφην ἐγὼ, ὦ Κριτία, ὑκέψαι; ἐάν τι 1 περὶ αὐτῶν. εὐ- 

πορώτερος φανῇς ἐμοῦ. ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπορῶ. Ἔ δὲ 
ἀπορῶ, Ἰϑύβο σοί. Πάνυ 7, ἔφη. ᾿Δλλό τι οὗν, 
ἣν δΥνὲ γὼ, πάντα ταῦτα ἂν εἴη (εἰ ἔστιν ὅπερ σὺ νῦν 
δὴ ἔλεγες) μία τὶς ἐπιστήμη, ἢ οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν 

ἢ ἑαυτῆς τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη; καὸ 
δὴ καὶ ἀνεπιστημοσύνης ἡ αὐτὴ αὕτη; Πάνν γε. 

Ἶ1δὲ δὴ ὡς ἄτοπον ἐπιχειροῦμδϑν, ὦ ἑταῖρε, λέγειν. 
ἐν ἄλλοις γάρ : ποῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐὼν σχοπῇς, δόξει 
σοὶ, ὡς ἐγῴμαι, ἀδύνατον εἶναι. Πῶς δὴ, καὶ ποῦ; 

ΧΧΧΙ Ἔν τοῖσδε. ἐγγόει γὰρ εἴ σοι δοκεῖ ὄψις 



ἀ.ὲ.Ρ.10 8.Ὁ. ΟΠ ΑἈΜΙΠῈ 5. 91 

τὶς εἶναι, ἢ ὧν μὲν αἵ ἄλλαι ὄψεις εἰσὶν, οὐκ ἔστι 
τούτων ὄψις" ἑαυτῆς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὄψεων ὄψις 
ἐστὶ, καὶ μὴ ὄψεως. ὡσαύτως καὶ χῶμα μὲν ὁρᾷ 
οὐδὲν, ὄψις οὖσα, αὑτὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας ὄψεις. 

δοκεὶ τις σοὶ εἶναι τοιαύτη; Μὰ Δ οὐκ ἔμοιγε. Τί 
δέ; ἀκοὴν, ἢ φωνῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἀκούει, αὑτῆς 
δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀκοῶν ἀκούει, καὶ τῶν μὴ ἀκοῶν; 
Οὐδὲ τοῦτο. Ξυλλήβδην δὴ σκόπει περὶ πασῶν τῶν 
αἰσϑήσεων, εἴτις σοὶ δοκεῖ εἶναι αἰσϑήσεων μὲν 
αἴσϑησις καὶ αὑτῆς, ὧν δὲ δὴ αἱ ἄλλαι αἰσϑή- 

σεις αἰσϑάνονται, μηδενὸς αἰσθανομένη. Οὐκ 

ἔμοιγε. ᾿4λλ᾿ ἐπιϑυμία τὶς σοὶ δοκεῖ εἶναι, ἥτις 

ἡδονῆς μὲν οὐδεμιᾶς ἐστὶν ἐπιϑυμία, αὑτῆς δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν; » Οὐ δῆτα. Οὐδὲ μὴν βούλη- 

σις, ὡς ἐγῴμαι, 3) ἀγαϑὸν μὲν οὐδὲν βούλεται, αὗ- 
τὴν δὲ καὶ τὰς ἄλλας βουλήσεις βούλεται. Οὐ γὰρ 
οὖν. Ἔρωτα δὲ φαίης ἄν τινα εἶναι τοιοῦτον, ὃς 
τυγχάνει ὧν ἔρως καλοῦ μὲν οὐδενὸς, αὑτοῦ δὲ καὸ 
τῶν ἄλλων ἐρώτων; Οὐκ, ἔφη, ἔγωγε. Φόβον δβ 
ἤδη τινὰ κατανεγνόηκας, ὃς ἑαυτὸν μὲν καὶ τοὺς ἀλ- 

λους φόβους φοβεῖται, τῶν δεινῶν δ᾽ οὐδὲ ἕν φο- 
δεῖται; Οὐ κατανενόηκα, ἔφη. ΧΧΧΙΨΥ. “όξαν 
δὲ, δοξῶν δόξαν, καὶ αὑτῆς, ὧν δὲ αἵ ἄλλαι δοξά- 

ζουσι, μηδὲν δοξάζουσαν; Οὐδαμῶς. .4λλ᾽ ἐπιστή- 
μην, ὡς ἔοικε, φαμὲν τινὰ εἶναι τοιαύτην, ἥτις μα- 

ϑήματος μὲν οὐδενὸς ἐστὲν ἐπιστήμη, αὑτῆς δὲ καὶ 
ὭΔΩ : οὖν : ΤΣ τ λὸς 

τῶν αλλὼν ἐπειοτημῶν μαι στήμη. Φαμεν γαρ. Οὐκ- 

οὔν ἀτόοπον, εἰ ἄρα καὶ ἔστι. μηδὲν γάρ πω δι- 
ὑχυριζώμεϑα ὡς οὐκ ἔστιν" ἀλλ᾽ εἰ ἔστιν ἐπισκοπῶ- 
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μὲν. ᾿ὀρϑῦς λέγεις. (έρε δὴ, ἐ ἔστι μὲν αὕτη ἢ ἐπι- 
στήμη, τινὸς ἐπιστήμη; καὶ ἔχεν τινὰ τοιαύτην δύ- 
γαμυν ὥστε τινὸς εἶναι; :- ἢ 780} Πάνυ γε. ἹΚαὶ 79 
τὸ μεῖζον φαμὲν τοιαύτην τιγιὶ ἔχειν δύναμιν, ὥστε 
τινὸς εἶναι μεῖζον; Ἔχει γάρ. Οὐκοῦν ἐρέττεν ἀξ τίι- 
γὸς, δύστξρ εσται μεῖζον; ᾿“Ἱνάγκη. Εἰ οὖν τὶ εὕροις 
μεν μεῖζον, ὃ τῶν μὲν μειζόνων ἐστὶ μεῖζον, καὶ ἑαυ- 
τοῦ, ὧν δὲ τἄλλα μείζω, ἐστὶ, μηδενὸς μεῖζου, πά»- 
τῶς δὴ ἄν που ἐκεῖνό γ᾽ αὐτῷ ὑπάρχοι, εἴπερ ἑξαυ- 
τοῦ μεῖζον εἴη, καὶ ἔλαττον ἑαυτοῦ εἶναι. 1) οὔ; 
{0 .} ἀνάγκη, ἔφη, ὦ “Σώκρατες. ΧΧΧΎ. Οὐκοῦν 
καὶ εἴτε διπλάσιόν ἐστι, τῶν τε ἄλλων διπλασίων, 
καὶ ἑαυτοῦ ἡμέσεος δή που ὄντος, ἑαυτοῦ τε καὶ τῶν 
ἄλλων διπλάσιον ἂν εἴη. οὐ γὰρ ἐστί που ἄλλου δι- 
πλάσιον ἢ ἡμίσεος. ληϑῆ. λεῖον δὲ ὃν αὑτοῦ, 
οὐ καὶ ἔλαττον ἔσται; καὶ βαρύτερον ὦ ὃν, κουδουε: 
ρον; καὶ πρεσβύτερον ὃ 0», γεώτερον; καὶ τἄλλα πάν- 
τὰ ὡσαύτως, Ὁ, τι πὲρ ἂν τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν πρὸς 
ἑαυτὸ ἔγῃ, οὐ καὶ ἐκείνην ἕξει τὴν οὐσίαν πρὸς ἣν 
4 δύναμις αὐτοῦ ἣν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" οἷον ἡ ἀκοὴ, 
φαμὲν, οὐκἀλλου τινὸς ἦν ἀκοὴ, 1) φωγὴῆς. ἡγάρ; ναί, 
Οὐκοῦν εἴπερ αὐτὴ αὑτῆς ἀκούσεται, φωνὴν ἐχούσης 

ἑαυτῆς ἀκούσεται; οὐ γὰρ ἂν ἀλλ ὼς ἀκούσειε. Πη 1- 
λὴ ἀνάγκη. Καὶ ἡ ὄψις γέ: που, ὦ ἄριστε, εἴπερ ῦ- 
Τα αὐτὴ ἑαυτὴν, χρῶμά Τί αὐτὴν ἀνάγ Κη ἔχειν. 

ἄγχοων χὴρ ὄψις οὐδὲν (ἔν μή ποτε ἰδη. Οὐ γὲρ οὗν. 
Ὁρᾷς οὖν, ὦ Κοιτία, ὅτι ὅσα διεληλύϑαμεν, τὶ μὲν 
αὐτῶν εἰληνοα πιντάτασι φαίνεται ἡμῖν, τὶ δ᾽ 
ἀπιοστεῖται σφόδρα μήποτ᾽ ἂν τὴν ἑαυτῶν δύγαμιν 
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πρὸς ἑαυτὰ σχεῖν. μεγέϑη μὲν γὰρ καὶ πλήϑη καὶ 
τὰ τοιαῦτα παντάπασιν ἀδύνατον. ἢ οὐχί; Πάνυ 

ΧΧΧΥ͂Ι. ἀκοὴ δ᾽ αὖ καὶ ὄψις, καὶ ἔτι γε κίνη- 
σις, αὐτὴ ἑαυτὴν κινεῖν, καὶ ϑερμότης καίειν, καὺ 

πάντα αὖ τὰ τοιαῦτα, τοῖς μὲν ἀπιστέαν παράσχοι, 
ἔσως δέ τισιν οὔ. μεγάλου δὴ τινος, ὦ φίλε, ἀνδρὸς 
δεῖ, ὅστις τοῦτο κατιὰ πάντων ἱκανῶς διαιρήσεται, 
πότερον οὐδὲν τῶν ὄντων τὴν αὑτοῦ δύναμιν αὐτὸ 
πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἔχειν, πλὴ ὴν ἐπιστήμης, ἀλλὰ 
τρὸς ἀλλο" ἢ τοὶ μὲν, τὰ δ΄ οὔ καὶ εἰ ἔστιν αὖ ἅ 

τινὰ αὐτὸ πρὸς ἑαυτιὶ ἔχει, ἀῤ ἐν τούτοις ἐστὶν ἐπι- 
στήμη, ἢν δ} ἡμεῖς σωφροσύνην φαμὲν εἶναι. ἐγὼ 
μὲν οὐ πιστεύω ἐμαυτῷ ἱκανὸς εἰναι ταῦτα διελέ- 
σϑαι" διὸ καὶ οὔτ᾽ εἰ δυνατόν ἐστι τοῦτο γενέσθαι, 

ἐπιστήμης ἐπιστήμην εἶναι, ἔχω δισχυρίσασθϑαι" 
οὔτ᾽ εἰ ὁτιμάλιστα δστὶ, σωφροσύνην ὦ ἀποδέχομαι αὐ- 
τὸ εἶναι, πρὶν ἂν ἐπισκέψωμαι εἰτὲ τι ἂν ἡμᾶς ὦφε- 
λοῖ, τοιοῦτον Ὅν, εἴτε μή. τὴν γὰρ οὖν δὴ σωφφο- 
σύνην ὠφέλιμόν τι καὶ ἀγαϑὸν μαντεύομαι εἰναι. 
σὺ οὖν, ὦ παὶ Καλλαίσχρου, (τέϑεσαι γὰρ σωφρο- 

σύνην τοῦτ᾽ εἶναι, ἐπιστήμην ἐπιστήμης, καὶ δὴ καὶ 
ἀνεπιστημοσύνης) πρῶτον μὲν τοῦτο ἔνδειξαι, ὅτι 
δυνατὸν ἀποδεῖϊξαί σε ὃ νῦν δὴ ἔλεγον" ἔπειτα πρὸς 

τῷ δυνατῷ, ὅτι καὶ ὠφέλιμον. κἀμὲ τάχ᾽ ἂν ἀπο- 
πληρώσαις ὡς ὀρϑῶς λέγεις περὶ σωφροσύνης, ὃ ἐστι. 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ ὃ Ἀριτίας, ἀκούσας ταῦτα, καὶ ἰδὼν 

μὲ ἀπορυῦντα, ὥσπερ οὗ τοὺς χασμωμένους καταν- 
τιχρὺ δρῶντες, ταὐτὸν τοῦτο ξυμπάοχουσι, κακεῖ- 

γος ἔδοξε μοι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀποροῦντος ἀγαγκασϑῆναι 
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Ἁ 35.ϑ», 4 δη»υ ε Ν) 9 Υ͂ ω “ 3 -ο 

καὶ αὐτὸς ἁλῶναν ὑπὸ ἀπορίας. αἀτε οὖν εὐδοκιμῶν 
« ν , ἑκάστοτε, ἠσχύνετο τοὺς παρόντας" καὶ οὔτε ξυγ- 

»οΡ ᾿ 2} 5 Ι] " Γ οι 

χωρῆσαΐξ μοι ηϑέλεν, ἀδύνατος εἶναι διελέσϑαν ἃ 
., , 3} ᾿ 

προὐκαλούμην αὐτὸν, ἔλεγέ τε οὐδὲν σαφὲς, ἐπικα- 
᾿ 9 ς:ςον» ΠΩ 

λύπτων τὴν ἀπορίαν. καγὼ, ἡμῖν ἵνα ὃ λόγος προΐ- 
Ὑτν 5 ς ΠῚ “ τ ’ Ὁ ι -Ὁ 

οἱ, εἶπον, 4λ}᾽ εἰ δοκεῖ, ὦ Κριτία, νῦν μὲν τοῦτο 
ξυγχωρήσωμεν, δυνατὸν εἶναι γενέσϑαν ἐπιστήμην 

ΚΙ Χ ΥΣἷ , ἐν ͵ 
ἐπιστήμης" αὖϑις δὲ ἐπισκεψόμεθα εἴτε οὕτως ἔχει, 

- 
» 5», μ 2) ᾿ ᾿ς Ὁ] ω ν᾽ ω- 

εἴτε μή. ἴϑι δὴ οὖν, εἰ ὁτιμάλιστα δυνατὸν τοῦτο, 
Π »ν τ» Ε Ἃ ς ! [᾿ Ἂ 5 ἃ Ἐἶ τί μᾶλλον οἱόν τε ἐστὲν εἰδέναν ἃ τε τὶς οἷδὲ καὶ ἃ 

μή; τοῦτο γὰρ δὴ που ἔφαμεν εἰναι τὸ γιγνώσκειν 
αὑτὸν, καὶ σωφρονεῖν. ἢ γάρ; ΧΧΧΥΠΙ. Πάνυ 

ΕἸ 39 αἱ Ἂ ξ ’ ᾿ ΕΣ -ν 5 

γε, ἢ δ᾽ ὃς, καὶ ξυμβαΐνει γὲ που, ὦ Σώκρατες, εἰ 
, ΞῚ ᾿ ι ᾿ Ὶ 

γάρ τις ἔχει ἐπιστήμην, ἢ αὐτὴ αὑτὴν γιγνώσκει, 
Ὁ ᾿ τ , 3 αν 

τοιοῦτος ἂν αὐτὸς εἴη οἱόν πέρ ἐστιν ὁ ἔχει. ὥσπερ 
ῷ ΄ Φ 

οταν τάχος τὶς ἕγη, ταχὺς" καὶ ὁταν κάλλος, καλός" 
[4] ῳ ᾿ Ὁ καὶ ὅταν γνῶσιν, γιγνώσκων. ὅταν δὲ δὴ γνῶσιν 

Φ. «4 ο-" , , 3 ς 
αὐτὴν αὑτῆς τὶς ἔχη, γιγνώσκων που αὑτὸς ἑαυτὸν 

͵ 3) ΡῚ οὉ“ Ὗ δ Ὡς 3 5 - ε 

τότε ἔσται. Οὐ τοῦτο, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἀμφισβητῶ, ὡς 
3 ει ι 2 

οὐχ ὅταν τὸ αὑτὸ γιγνώσκον τὶς ἔχῃ, αὐτὸς αὑτὸν 
Φ'᾿ ὃ. ωῳ ᾽ 

γνώσεται, ἀλλ᾽ ἔχοντι τοῦτο, τίς ἀνάγκη εἰδέναι ἅ 
5 νο ι 3 « 3 ἢ 5 

τε οἷδὲ καὶ ἃ τε μὴ οἶδεν; Οτι, ὦ Σώκρατες, ταῦ- 
, . 3 Φι πν Ἃ [ 2] » 3 - ᾽ 

τόν ἐστι τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ. Ισὼως, ἔφην, ἀλλ᾽ ἐγὼ κιν- 

δυνεύω ἀξὲ ὅμοιος εἶναι, οὐ γὰρ αὖ μανϑάνω ὡς 
3, ᾿ ἢ ει ὍΥ ὅς; δ ο ὦ ι 5 
ἔστι τὸ αὐτὸ, ἃ οἶδεν εἰδέναι, καὶ ἃ τις μὴ οἶδεν 
εἰδέναι. Πῶς λέγεις, ἔφη; “})δὲ, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἐπι- 

3 Ψ - " 2 

στήμη που ἐπιστήμης οὖσα, ἄρα πλεῖόν τι οἵατ 
ἔσται διαιρεῖν, ἢ ὅτι τούτων τόδε μὲν ἐπιστήμη, τὸ 

3 2 ) ᾿ 3) 3 4 ν ; 53. ὰς 

δ᾽ οὐκ ἐπιστήμη; Οὔκ' ἀλλὰ τοσοῦτον. ἸΤαυτὸν 
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3 » ᾿ ς 

οὖν ἐστιν ἐπιστήμη τε καὶ ἀνεπιστημοσύνη ὑγιεινοῦ, 
καὶ ἐπιστήμη τὲ καὶ ἀνεπιστημοσύνη δικαίου; Οὐ- 
δαμῶς. ἀλλὰ τὸ μὲν, οἶμαι, ἰατρικὴ, τὸ δὲ, πο- 

λιτική" τὸ δὲ, οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐπιστήμη. Πῶς γὰρ 
» Υ 3 »“Σ΄ δ νὴν Α 

οὔ; ΧΧΧΙΝ. Οὐκοῦν ἐὰν μὴ προσεπέστηταίΐ τις τὸ 
ὑγιεινὸν καὶ τὸ δίκαιον, ἀλλὰ ἐπιστήμην μόνον γι- 

ς , ᾽ " . 

γνώσκῃ, ἅτε τοὗτου μόνον ἔχων ἐπιστήμην, οτι 
μέντοι ἐπίσταται, καὶ ὃτι ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, εἶ- 

᾿ ) , »“" “ 2) 

κότως ἂν γιγγώσχοι καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ τῶν ἀλ- 
Ἶ Β᾿- [νυ] τ Ὁ» 

λων. ἢ γάρ; ναί. Ὅτι δὲ γιγνώσκει ταὐτῃ τῇ ἐπι- 
ε; ’ ᾿ ᾿ Ἁ Υ δ ς 

στήμῃ, ὕπως εἴσεται; γιγνώσκει γὰρ δὴ τὸ μὲν ὕγι- 
Υ ῳω 3: - 5] 2 39 ' Ξ Υ Ψ Ὃ 

εἰνὸν τὴ ἰατρικῇ, ἄλλ οὐ σωφροσύνῃ τὸ ὃ ἅρμο: 
- 2 2 Υ͂ 2 

γικὸν, μουσικῇ, ἀλλ οὐ σωφροσύνῃ τὸ δ΄ οἰκοδο- 
᾿ - Ψ" 9 2 ᾿ τ; 

μικὸν, οἰκοδομικῇ, ἀλλ οὐ σωφροσύνῃ" καὶ οὕτω 
ὉΧ 27 Ρ Γ ᾿ ΒΥ ᾿ 

πάντα. ἢ οὔ; Φαΐνεται. Σωφροσύνη δὲ εἴπερ μό- 
γ0ν ἐστὶν ἐπιστημῶν ἐπιστήμη, πῶς εἴσεται ὅτι τὸ 
ς ᾽ ᾿ ὃν ὦ , 3 Υ - 

ὑγιεινὸν γιγνώσκει, ἢ ὁτι τὸ οἰκοδομικόν; Οὐδα- 
- 3 2) 2» [2 Ξ ες - ΕῚ -Ὁ 3.22 

μῶς. Οὐκ ἀρα εἴσεται ὁ οἶδεν ὃ τοῦτο ἀγνοῶν, ἀλλ 
ῳ πῇ Π 3) 2 }} »-"Ὄ - 359 ὅτι οἰδὲ μόνον. ᾿Εοιχεν. Οὐκ ἄρα σωφρονεῖν τοῦτ 

᾿ ᾿ »ῶ ς Ξ [ ᾿ 
ἂν εἴη, οὐδὲ σωφροσύ»η, εἰδέναι “ τε οἷδε καὶ ἃ μὴ 
: 5.5.3 ἐδ), 3 ε “- ἃ τ 2 »-: 

οἶδεν, ἀλλ, ὡς ἔοικεν, τι οἷδὲ καὶ οτι οὐκ οἱδὲ 
ΕΞ: 3 ΕΥ̓͂; τ ΄ 

μόνον. Κινδυνεύει. Οὐδὲ ἄλλον ἄρα οἷός τε ἔσται 

οὗτος ἐξετάσαι, φάσκοντα τὶ ἐπίστασϑαι, πότερον 
ε 3 

ἐπίσταται ὁ φησιν ἐπίστασθαι, ἢ οὐκ ἐπίσταται" 
3 - γ,ν:.; ἀλλὰ τοσοῦτο μύνον, ὡς ἔοικε, γγώσεταν, ὅτι ἔχεῦ 

ῳ ες 3 
τινὰ ἐπιστήμην" του δὲ γε, ἡ σωφροσύνη οὔ ποι- 
ι 3 . 3 ΒΡ »ὕ ἦσει αὐτὸν γιγνώσκειν. Οὗ φαίνεται. ΧΙ,. Οὔτε ἃ- 

[} 5 Ξ Μ ι 

ρα τὸν προσποιούμενον ἰατρὸν εἶναν, ὄντα δὲ μὴ, 
Ἃ δι Α "ο-Ἔ Ετ τ 

παὸ τὸν ὡς ἀληϑῶς οντὰ οἷός τῷ ἔσται διακρίνειν, 
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οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν ἐπιστημόνων, καὶ μή. σκε- 
ψώμεϑα δὲ ἐκ τῶνδε εἰ μέλλει ὁ σώφρων, ἢ ὁστισοῦν 
ἄλλος, τὸν ὡς ἀληϑῶς ἰατρὸν ϑεμγνώύδαιϑιαυ" καὶ 

τὸν μή. ἀρ οὐχ ὧδε ποιήσει; περὶ μὲ γ ἰατρικῆς δή 
που αὐτῷ οὐ διαλέξεται. οὐδὲν γὰρ ἐπαΐει, ὡς ἔφα- 
μὲν, ὁ ἰατρὸς, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ νοσῶδες. 
ἢ οὔ; ναὶ οὕτω. Περὶ δὲ γε ἐπιστήμης οὐδὲν οἷ- 
δεν, αλλὰ τοῦτο δὴ τῇ σωφροσύνῃ μόνῃ ἀπέδομεν. 
Ἱναί. Οὐδὲ περὲ ἰατρικῆς ἄρα οἶδεν ὃ ἰατρικὸς, ἐπει- 
δήπερ ἢ ἢ ἰατρικὴ ἐπιστήμη, οὖσα τυγχάνει, “ληϑῆ. 
ὅτι μὲν δὴ ἐπιστήμην τινὰ ἔχει, γνώσεται ὃ σώ- 
Ῥρων" τὸν ἰατρὸν δὲ δεῖ πεῖραν λαβεῖν ἥτις ἐστίν" 
ἄλλ᾽ ὅτι σκέψεται ὦντινων. ἢ οὐ τούτῳ ὥρισται ἑκά- 
ϑτῆ ἐπιστήμη, μὴ μόνον ἐπιστήμη εἶν αν, ἀλλὰ καὶ 
εἷς, τῷ τινῶν εἶναι; τοὑτῳ μὲν οὖν καὶ ἢ ἰατρικὴ 
δὴ, ἑτέρα εἶναι τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ὡρίσϑη, τῷ 
τοῦ ὑγιεινοῦ εἶναν καὶ νοσώδους ἐπιστήμη. [ἹΝαί. 
ΧΙ]. Οὐκοῦν ἐν τοὑτοις ἀναγκαῖον σκοπεῖν τὸν 

ϑουλόμενον ἰατρικὴν σκοπεῖν, ἐν οἷς ποτ ἐστίν; οὗ 
γὰρ δή που ἕν 7ε τοὶς ἕ ἕξω, ἐν οἷς οὐκ ἔστιν. Οὗ 
δῆτα. ᾿Εν τοῖς ὑγιεινοῖς ἄρα καὶ νοσώδεσιν ἐπεσκέ- 
ψεται τὸν ἰατρὸν, ἢ ἰατρικός ἐστιν, ὃ ὀρϑῶς σκο- 

πούμενος. Ἔοικεν. Οὐκοῦν ἐν τοῖς οὕτως ἢ λεγο-- 
μένοις ἢ πραττομένοις, τοὺ μὲν λενόμεγα, εἰ, ἀληϑὴ 

λέγεται, σκοποῦμενοῤ, 1 τὸ δὲ πραττόμενα εἰ ὀρϑῶς 

πράττεται; ᾿Ινάγκη. Ἧ οὖν ἄνευ ἰατρικῆς δύναυεὶ 
ἄν τις τούτων ποτέροις ἐπιχκολουϑῆσαι; Οὐ δῆτα. 

Οὐδὲ γε ἄλλος οὐδεὶς, ὡς ἔοικε, πλὴν ἰατρὸς, οὔτε δὴ 

ὁ σώφρων. ἰατρὸς γὰρ ἂν εἴη πρὸς τῇ σωφροσύνῃ. 
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ἔστι ταῦτα. Παντὸς ἄρα μᾶλλον, εἰ ἢ σωφροσύνη 
ἐπιστήμης ἐπιστήμη μόνον ἐστὶ, καὶ ἀνεπιστημοσὺ- 
γης ἐπιστήμη, οὔτε ἰατρὸν διακρῖναι οἵατε ἔσται, 

ἐπιστάμενον τὰ τῆς τέχνης, ἢ μὴ ἐπιστάμενον, προσ- 
ποιοὗμενον δὲ ἢ οἰόμενον" οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν 
ἐπισταμένων καὶ ὁτιοῦν" πλὴν γε τὸν αὑτοῦ ὁμότε- 
χνον, ὥσπερ, οἵ ἄλλοι δημιουργοί. Φαίνεται, ἔφη. 
ΧΙΜΠ. Τίς οὖν, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Κριτία, ὠφέλεια ἡμῖν 

ἔτι ἂν εἴη) ἀπὸ τῆς σωφροσύνης, τοιαὑτης οὔσης; εἰ 

μὲν γὰρ, Ὁ ἐξ ἀρχῆς ὑπετιϑέμεϑα, ἤδει ὃ σώφρων! ἅ 
τ ἤδει καὶ ἃ μὴ ἦδει, τὰ μὲν, ὅτι οἶδε, τὰ δ᾽ ὅτι οὐκ 
οἵδε » καὶ ἄλλον ταὐτὸ τοῦτο πεπονϑότα ἐπισκέψα- 
σϑαι , οἷός τε ἦν, μεγάλως τὶ ἂν ἡμῖν, φαμὲν, ὠφέλι- 
μον ἦν σώφροσιν εἶναι. ἀναμάρτητοι γὰρ ἂν τὸν βί- 
ον διεζῶμεν αὐτοί τε καὶ οἱ τὴν σωφροσύνην ἔχον- 
τες, καὶ οἵ ἄλλοι πάντες ὅσοι ὗφ ἡμῶν ἤρχοντο. οὔ- 
τὸ γὰρ ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πράττειν ἃ μὴ ἐπιστά- 
μεϑα, ἀλλ᾽ ἐξευρίσχοντες τοὺς ἐπισταμένους, ἐκείνοις 

ἂν παρεδίδομεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις ἐπετρέπομεν, ὧν 
ἤρχομεν, ἀλλό τι πράττει» ἢ ὅ, τι πράττοντες, ὀρϑῶς 
ἔμελ λον πράξειν. τοῦτο δ᾽ ἢν ἂν οὗ ἐπιστήμην εἶχον. 
καὶ οὕτω δὴ ὑπὸ σωφροσύνης οἰκία τε οἰκουμένη, 
καλῶς ἔμελλεν οἰκεῖσθαι, πόλις τε πολιτευομένη, καὶ 

ἄλλο πᾶν οὗ σωφροσύνη ἄρχοι. ἁμαρτίας γὰρ ἐξηρη- 
μόνης, ὀρϑύτητος δὲ ἡγουμένης ἐν πάσῃ πράξει, 
ἀναγκαῖον καλῶς καὶ εὖ πράττειν τοὺς οὕτω διάδῥει- 
μένους" τοὺς δὲ εὖ πράττοντας, εὐδαίμονας εἶναι. 
ΧΙΠ1Π. ἀρ οὐχ οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ Κριτία, ἐλέ- 
γομὲεν περὺ σωφροσύνης; λέγοντες ὅσον ἀγαϑὸν 

Ἐενν.  ν, [ε᾿ 
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εἴη τὸ εἰδέναι ὥἅ τε οἶδὲ τις καὶ ἃ μὴ οἶδε; Πάνι 
μὲν οὖν, ἔφη, οἴτω. Νῦν δὲ, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ὁρᾷς ὅτι 
οὐδαμοῦ ἐ ἐπιστήμη οὐδεμία τοιαύτη οὖσα πέφανται; 
Ὁρῶ, ἔφη. “4ρ᾽ οὖν, ἢν δ᾽ ἐχὼ, τοῦτ᾽ ἔχει τὸ ἄγα- 

ϑον ἣν νῦν εὑρίσκομεν σωφροσύνην οὖσαν, τὸ ἐπι- 
στήμην ἐπίστασθον καὶ ἀνεπιστημοσύγην, ὅτε ὃ 
ταύτην ἔχων, ὅ,τι ἂν ἄλλο μανϑᾶνοι, ὁᾷόν τε μαϑὴή- 

σεται, καὶ ἐναργέστερα πάντα αὐτῷ φανεῖται; ἅτε 
πρὸς ἑκάστῳ ᾧ ἂν μανϑάνοι, προσκαϑορῶντι τὴν 
ἐπιστήμην; καὶ τοὺς ἄλλους δὴ κάλλιον ἐξετάσει 
σερὲὶ ὧν ἂν καὶ αὐτὸς μάϑοι; . οὗ δὲ ἄνευ τούτου ἐζε- 

τάζοντες, ἀσϑενέστερον καὶ φαυλότερον τοῦτο δρά. 
σουσιν; ἀρ, ὦ φίλε, τοιαῦτα ἄττα ἐστὶν ἃ ἀπο- 

λαύσομεν τῆς σωφροσύνης; ἡμεῖς δὲ μεῖζόν τι βλε- 
πομὲν, καὶ ζητοῦμεν αὐτὸ μεῖζον τι εἶναι ἢ ὅσο» 

ἐστέ; Τώχα δ᾽ ἂν, ἔφη, οὕτως ἔχοι. Ἴσως, ἣν δ᾽ 
ἐγώ. ἴσως δὲ γε ἡμεῖς οὐδὲ χρηστὸν ἐζητήσαμεν. 
ΧΗ. τεκμαίρομαι δὲ, ὅτι μον ἀἄτοπὶ ἄττα κατα- 
φαΐνεται περὶ σωφροσύνης, εἰ τοιοῦτόν ἐστιν. ἴδω.- 

μὲν γὰρ, εἰ βούλει, συγχωρήσαντες, καὶ ἐπίστασϑαι 
ἐπιστήμην, δυνατὸν εἶναι εἰδέναι" καὶ ὃ γε ἐξ ἄρ- 
χῆς ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην εἶναι, τὸ εἰδέναι δ τε 
οἶδε καὶ ἃ μὴ οἷδε, μὴ ἀποστερήσωμεν, ἀλλὰ δῶμεν. 
καὶ ταῦτα ἅπαντα δόντες, ἔτι βέλτιον σκειψώμεϑα εἰ 

ἄρτι καὶ ἡμᾶς ὀνήσει τοσοῦτον ὄν. ἃ γὰρ γνὺν δὴ 
3 2. ἡ ε , δ} 3» 3 ῶ μὰ Υ̓͂ ἐλέγομεν, ὡς μέγα ἂν εἴη ἀγαϑὸν ἢ φωφροαύγη, Θ9Ν 

τοιοῦτον εἴη, 1 ἡγουμέγη διοικήσεως καὶ οἰκέας καὺ 

πύλεως, οὔ μοι δοκοῦμεν, ὦ Κριτία, καλῶς" ὦμολο- 
γηκέναι. Πῶς δή; ἡ δ᾽ ὅς. Ὅτι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὅᾳ-, 

' 

Ἵ 
᾿ 

Ϊ 
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- ἂν ἐν π ἣν 5 

δίως ὡμολογήσαμεν, μέγα τὶ ἀγαϑὸν εἰναι τοῖς ἀν- 
᾿ 5. ὦ « »" ει ᾿ ’ 

ϑρώποις, εἰ ἕκαστον ἡμῶν ἃ μὲν ἴσασι, πράττοιεν 
»οὦ2ή7 ει ι ι 5» -"». “Ὁ 

ταῦτα" ἃ δὲ μὴ ἐπίσταιντο, ἄλλοις παραδιδοῖεν τοῖς 

ἐπισταμένοις. Θυύυκοῦν, ἔφη, καλῶς ὡμολογήσαμεν; 
οὔ ὃ Α οὖ 3 δ᾽ 2 [ ᾿ } “ « 5 

ὕ μοι δοκοῦμεν, ἣν δ᾽ ἐγώ, «Ἃἅτοπα λέγεις ὡς ἀ- 
ληϑῶς, ἔφη, ὦ Σώχρατες. [Νὴ τὸν Ιύνα, ἔφην" 

“Ὁ ω -Ὁ- 3} 2 

καὶ ἐμοΐ τοι δοκδὶ οὕτως. ἐνταῦϑα καὶ ἄρτι ἀπο- 
βλέ Σ 2) ᾽ 3.5» ; Ἃ ’ 9 ἘΝ. 

ἐψας, ἀτοπά γ᾽ ἔφην μοὶ προφαΐνεσθϑαι, καὶ ὁτι 
᾿ “-" -Ὁ ) 9 οἷὋἵ φοβοίμην μὴ. οὐκ ὀρϑῶς σκοποῖμεν. ὡς ἀληθῶς 

; - ε 

γὰρ, εἰ ὁτιμάλιστα. τοιοῦτόν ἔστιν ἢ σωφροσύνῃ, 

οὐδὲν μοι δῆλον εἶναι δοκεῖ ὅ, τι ἀγαϑὸν ἡμᾶς ἄ- 
περγάζεται. ΧΙ. Πῶς δὴ; ἢ δ᾽ ὃς, λέγε" ἵγαι 

Ἂν 1. -ὔ-ὦ ςω ω ᾿ 

καὶ ἡριεῖς εἰδῶμεν ὃ, τι λέγεις. Οἶμαι μὲν, ἂν δ᾽ 
ἐγὼ, ληρεῖν με ὅμως τό γε προφαινόμενον ἄνα- 
γκαῖον σκοπεῖν, καὶ μὴ εἰκῇ παριέναι, εἴτις γε αὖ- 
τοῦ καὶ σμικρὸν κήδεται... Καλῶς γὰρ, ἔφη, λέγεις. 
Ἄκου: δὴ, ἔφην; τὸ ἐμὸν ὄναρ, εἴτε διὰ κεράτων εἴτε 
δὲ ἐλέφαντος ἐλήλυϑεν. εἰ, γὰρ ὁτιμάλιστα ἡμῶν 
ἄρχοι ἡ σωφροσύνη, οὖσα οἵαν γῦν δριξόμεϑα, ἀλλό 
τι κατὰ τὰς ἐπιστήμας ἂν πράττοιτο; καὶ οὔτέ τις, 

Ξ 2 5 - ν»1 
κυβερνήτης φάσκων εἶναι, ὧν δὲ οὐ, ἐξαπατῷ ἂν 

»" ΕΣ 3 3 2) 3. 17 ΒΞ 

ἡμᾶς" οὔτε ιατρὸς, οὔτε στρατηγὸς, οὔτ ἄλλος οὐυ- 

δεὶς, προσποιούμενος τὶ εἰδέναι ὃ μὴ οἷδε, λανϑάγοι 
, ς 2 "- 

ὧν. ἐκ δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων, «ἄλλο ἂν ἡμῖν τι 
συμβαΐνον, ὑχγιέσν τε τὰ σώματα εἶναν μᾶλλον 
ΡλῚ ω ῳ ΕῚ Ὁ Α “ Υ Ὡς 

ἢ νῦν, καὶ ἐν τῇ ϑαλάττῃ “κινδυνεύοντας καὶ 
2 ὡς ἴω ἢ Ἃ ι Τ᾽ Ἂ ι 
ὃν πολέμῳ, σωζεσϑαι" καὶ τὰ σκεύη, καὶ τὴν 
ἀμπιχόνην, καὶ ὑπόδεσιν πᾶσαν, καὶ τὰ χφήματ. 

πάντα πανδο, ἡμῖν εἰργασμένα εἶναι, καὶ ἀλλε 

ΕΟ. 
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πολλὺ, διὰ τὸ ἀληϑινοῖς δημιουργοῖς τοῆσϑαι. 
ΧΙ ΥΙ. εἰ δὲ βοὐύλοιό γε, καὶ τὴν μαντικὴν εἴναν ξυγ- 
χωρήσωμεν ἐπιστήμην τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι" καὶ 
τὴν σωφροσύνην, αὐτῆς ἐπιστατοῦσαν, τοὺς μὲν ἀ- 

λαζύνας ἀποτρέπειν, τοὺς δὲ ὡς ἀληϑῶς μάντεις κα- 

ϑιστάναι ἡμῖν προφήτας τὼν μελλόντων. κατεσχευ- 
αὐμένον δὴ οὕτω τὸ ἀνθρώπινον γένος, ὅτι μὲν ὁπι- 
οτημόνως ἂν πρᾶττου καὶ ζῴη, ἕπομαί. ἡ γὰρ σῶ- 

φροσύνη φυλάττουσα, οὔκ ἂν ἐφη παυεμπίπτουσαν 
τὴν ἀνεπιστημοσύνην ξυνεργὸν ἡμῖν εἶναι. ᾿ ὅτι δ᾽ 
ἐπιστημόνως ἂν πράττοντες, εὖ ἂν πράττοιμεν γαὶ 
εὐδαιμονοῖμεν, τοῦτο δὲ οὕπω δυναίμεθα μαϑεῖν, 

- 
Ε) 

ὠ φίλε Κριτία, ᾿Αλλὰ μέντοι, ἢ δ᾽ ὥς, οὐ δᾳδίως 

εὑρήσει ς ἀλλό τι τέλος τοῦ εὖ πράττειν, ἐὰν τὸ ἐπι- 

στημόνως ἀτιμάσῃς. Σμικρὸν τοίνυν με, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
ἔτι προσδίδαξον τίνος ἐπιστημόνως λέγεις. ἢ σκυ- 
τῶ; τομῆς; ἹΜὼ “11 οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλὰ χαλκοῦ ἐρ- 
γασίας;. Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ ἐρίων; ἢ ξύλων; ἢ ἀλ- 
λου του τῶν τοιούτων; Οὐ δῆτα. ΧΙΥΠ!. Οὐκ 
ἄρα, ἢν» ἮΝ ἐγὼ, ὅτι ἐμμένομεν τῷ λόγῳ, τῷ, εὐδαΐ- 
μονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνως ζῶντα. οὗτοι γὰρ ἐπι- 
στημόνγως ζῶντες, οὐχ ὅὁμολογοῦνταν παρὰ σοῦ εὐ- 
δαΐμ μονὲς εἶναι. ἀλλὰ πε ἐρέ τινων ἐπιστημόνως ζὼν- 

τῶν εὖ δοκεὶ “μοι ἀφορίξεσϑαι τὸν εὐδαίμονα. καὶ 
ἴσως λέγεις ὃν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸν εἰδότα τὰ μέλ- 

λοντα ἔσεσθαι πάντοι, τὸν μάντιν. τοῦτον, ᾽ ἄλ- 
λον τινὰ λέγδις; Καὶ τοῦτον ἔγ (78, ἔφη, καὶ ἀλ- 
λον. Ἰΐνα; ἦν δ᾽ ἐγώ" ὦρα μὴ τὸν τοιόγυε, εἴτις 

πρὺς τοῖς μέλλουσι καὶ τὸ γεγοιύτα πάντα εἰδείη, 
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καὶ τὰ νὺν ὄντα, καὶ μηδὲν ἀγνοοῖ; ; θῶμεν γάρ 
τινὶ εἶναι αὐτόν. οὐ γὰρ, οἶμαι, τούτου γε ἔτι ἂν 
εἴποις οὐδένα ἐπιστημογνέστερον ζῶντα εἶναι. Οὐ 

-»Σ5Ρ Υ̓ ᾿ Ἷ “Ὁ 3 »“ο᾿ 

δῆτα. Τύδε δὴ ἔτι προσποϑῶ, τίς αὐτὸν τῶν ἐπι- 
»-ἷὉ΄᾽ -Ὁ 3 2 

στημῶν ποιεῖ εὐδαίμονα. ἢ ἅπασαι ὁμοίως; ου- 
δαμῶς ὁμοίως, ἔφη. ᾿Αλλὰ ποία μάλιστα; ἢ τί οἷ- 
δὲ καὶ τῶν ὄντων, καὶ τῶν ν γεγονότων, καὶ τῶν μελ- 
λόντων ἔσεσϑαι; ἀρὰ γε ἢ τὸ πεττευτυιόν; Ποῖον, 
- 2 

1) δ᾽ ὃς, πε δττευτιχόν ; “4λλ᾽ ἢ τὸ λογιστικόν; Οὐδα- 
-Ὁ 2 9 ’ 

μῶς. ᾿Αλλ ἢ τὸ ὑγιεινόν; μᾶλλον, ἔφης Εκπει- 

γὴν δ᾽ ἣν λέγω μάλιστα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἢ τί; Ἢ τὸ ἀ- 
γαϑὸν, ἔφη, καὶ τὸ κακόν. ΧΙΗΎΥΠΙ. Ὦ, μιαρὲ, 
ἕφην» ἐγὼ, πάλαι μὲ 7 περιέλκεις κύκλῳ, ἀποκχρυπτύ- 
μενος ὅτι οὐ τὸ ἐπιστημόνως ἣν ζῆν, τὸ εὖ πράττειν 
τὲ καὶ εὐδαιμονεῖν ποιοῦν, οὐδὲ ξυμπασῶν τῶν ἄλ- 

2 ΄-Ὁ᾽ ». ͵ . 

λων» ἐπιστημῶν, ἀλλὰ μιᾶς οὔσης ταύτης μόνον τῆς 
“αὖ 5. , Ἀ πε Ξῷ ΨΕν: ᾿ 

περὶ τὸ ἀγαϑὸν τε καὶ κακόν. καὶ ἐπεὶ, ὦ Κριτία, 

εἰ ϑέλεις ἐξελεῖν ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἐκ τῶν ἄλλων 

ἐπιστημῶν, ἧττόν τι ἡ μὲν ἰατρικὴ ὑγιαίνειν ποιή- 
σει; ἢ δὲ σκυτικὴ, ὑποδεδέσϑαι; ἢ ἡ δὲ ὑφαντικὴ, ἠμ- 

Π « Υ " ἢ, » -“ "᾿ 

φιέσϑαι; ἡ δὲ ων κυωὼ κωλύσει ἐν τῇ ϑαλάττῃ 

ἀποϑνήσκειν, καὶ ἡ στρατηγικῆ, ἐν πολέμῳ; Οὐδὲν 
ἧττον, ἔφη. ᾿“λλ᾽, ὦ φίλε Κριτία, τὸ εὖ γε τούτων 

ἕκαστα γίγνεσθϑαν καὶ ὠφελέμως, ἀπολελοιπὸς ὑ ἡμᾶς 
ἘΟ ἵ 39 { 9 ῶ" ᾿ 
εὐταὺ, ταύτης ἀπούσης. ᾿ληϑῆ λέγεις. Οὐχ αὕτη 

δέ 78, ὡς ἔοικεν, ἐστὶν ἡ σωφροσύνη, ἀλλ᾽ ἧς ἔργον 
ἐστὶ τὸ ὠφελεῖν ἡμᾶς. οὐ )ὲρ ἐπιστημῶν γε καὶ 
ἀνεπιστημοσυγῶν ἡ ἐπιστήμη ἐστὶν, δὼ ἀγαϑοῖ 

; ἰὴ 2 3 3 «ς τε χαὶ καγοῦ. ὥὧστε εἰ αὐτὴ ἐστιν ὠφέλιμος ἢ σῷ 
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φροσύνη, ἄλλ τι ἂν εἴη ὠφελίμη ἡμῖν. ΧΈΤΧ. Τὶ 
δ᾽, ἡ δ᾽ ὃς, οὔκ ἂν αὕτή ὠφελοῖ; εἰ, γὰρ δτιμάλι- 
στα τῶ» ἐπιστημῶν ἐπιστήμη ἐστὴν ἡ σωφροσύνη, 
ἐπιστατεῖ δὲ καὶ ταῖς ἀλλαις ἐπιστήμστις, καὶ ταῦ τῆς 

δή που ἂν ἄρχουσα τῆς περὶ τἀγαϑὸν ἐπιστὴ Ἵμης, 

ὠφελοῖ ἂν ἡμᾶς. Ἢ καὶ Νὐ ἀν όντι σουεὶ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
αὕτη, ἀλλ οὐχ ἡ ἰατρική; καὶ τἄλλα τὰ τῶν τεχνῶν 

αὕτη ἂν ποιοῖ, καὶ οὐχὶ αἵ ἄλλαι, τὸ αὑτῆς ἔργον 
ἘΧΟΛΤΗΤ ὼ οὗ πάλαι διεμαρτυρόμεϑα ὃ ὅτι ἐπιστήμης 

μόνον ἐστὲ καὶ ἀνεπιστημοσύγης ἐπιστήμη, ἄλ- 
λου δὲ οὐδενός; οὐχ οὕτω; Φαίνεταί γε. Οὐκ 
ἄρα ὑγιείας ἔσται δημιουργύς. Οὐ δῆτα. ἄἀλ- 

λῆς γὰρ ἢν τέχνης ὑγίεια. ἢ οὔ; “ἄλλης. Οὐδ᾽ 
ἄρα ὠφελείας, ὦ ἑταῖρε. ἄλλῃ γὰρ αὖ ἀπέδομεν 
τοῦτο τὸ ἔργον τέχνῃ γὺν δή. ἢ γάρ; Πάνυ γε. 
Πῶς οὖν ὠφέλιμος ἔσται ἢ σωφροσύνη, οὐδεμιῶς 
ὠφελείας οὖσα δημιουργύς; ; Οὐδαμῶς, ὦ “Σώκρατες, 
ἔοικέ γε. Ὁρᾷς οὖν, ὦ Κριτία, ὡς ἐγὼ πάλαι εἰκό- 
τῶς ἐδεδοίκειν, καὶ δικαίως ἐμαυτὸν ἢτιώμην, ὅτι 
οὐδὲν χρηστὸν περὶ σωφροσύνης σκοπῶ; οὗ γὰρ ἂν 
ποῦ ὃ γε κάλλιστον πάντων ὅμολο γεῖται εἶναι, τοῦ- 
το ἡμῖν «ἀνωφελὲς ἐφάνη, εἴτι ἐμοῦ ὄφελος ἣν πρὸς 
τὸ καλῶς ζητεῖν. Ἐ,. νῦν δὲ πανταχῇ γὰρ ἡττώμε- 
ϑα, καὶ οὐδαμῇ δυνάμεθα εὑρεῖν ἔφ ὅτῳ ποτὲ τῶν 
ὄντων ὃ νομοϑέτης τοῦτο τοὔνομα ἔϑετο, τὴν σω- 
φροσύνην. καίτοι πολλά γε ξυγκεχωρήκαμεν οὐ συμ- 
βαίνονϑ' ἡμῖν ἐν τῷ λόγῳ. καὶ 7ἀρ ἐπιςήμην ἐπιστή- 
μης εἶναι ξυνεχωρήσαμεν, οὐκ ἐῶντος τοῦ λόγ ου οὐδὲ 
φάσκοντος εἰγαι. καὶ ταύτῃ αὖ τὴ ἐπιστὴμῃ γαὶ 
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τὰ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἔργα γιγνώσκειν ξυνεχωρή- 
ααμῖν, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐῶντος τοῦ “λόγου, ἵγα δὴ ἡμῖν 
γένοιτο ὅ σώφρων, ἐπιστήμων ὧν τε οἶδεν, ὅτι οἷδε" 
καὶ ὧν μὴ οἶδεν, ὅτι οὐκ οἶδε. τοῦτο μὲν δὴ καὶ 

ταντάπασι μεγαλοπρεπῶς ξυγεχονρήσαμεν, οὐδ᾽ ἐπι- 
σπεφάμενοι τὸ ἀδύνατον εἶναι, ἅ τις μὴ οἷδε μηδα- 
μῆ ταῦτα, εἰδέναι ἀμωσγέπως. ὅτι γὺρ οὐκ οἷδε 
φησὶν αὐτὼ εἰδέναι ἢ ἡμετέρα ὁμολογία" καΐτοι, ὡς 
ἔγῷμαι, οὐδενὸς ὃ ὅτου οὐχὶ ἀλ ̓ογώτερον τοῦτ᾽ ἂν φα- 
γείη. ἀλλ᾽ ὅμως οὕτως ἡμῶν εὐηϑικῶν τυχοῦσα ῇ 

ζήτησις, καὶ οὐ σκληρῶν, οὐδέν τι μᾶλλον εὑρεῖν δὺ- 
γαται τὴν ἀλήϑειαν- ἀλλὰ τοσοῦτον κατεγέλασεν 
αὐτῆς, ὥστε ὃ ἡμεῖς πάλαι ξυνομολογοῦντες καὶ συμ- 
πλάττοντες ἐτιϑέμεϑα σωφροσύνην εἶναι, τοῦτο ἧ- 
μὲν ὑβριστικῶς πάνυ ἀνωφελὲς ἰ ὃν ἀπέφαινε. ΠῚ. τὸ 
μὲν οὖν ἐμὸν καὶ ἧττον ἀγανακτῶ" ὑπὲρ δὲ σοῦ, ἢν 
δ᾽ ἐγὼ, ὦ Χαρμίδη, πᾶγυ ἀγανακτῶ, εἰ σὺ τοιοῦτος 
ἂν τὴν ἰδέαν, καὶ πρὸς τούτῳ τὴν ψυχὴν σωφρονέ- 
στατος, μηδὲν ὀνήσῃ ἀπὸ ταὑτης σωφροσύνης, μηδὲ 
τι ο᾽ ὠφελήσεν ἐν τῷ βίῳ παροῦσα. ἕἔτι δὲ μᾶλλον 
ἀγανακτῶ ὑπὲρ τῆς ἐπῳδῆς, ἣν παρὰ τοῦ Θρᾳκὸς ὃ- 
βαϑον, εἰ μηδενὸς ἀξίου πράγματος οὖσαν αὐτὴν, 
μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐμάνϑανον. ταῦτ᾽ οὖν πάνυ 
μὲν οὖν οὐκ οἴομαι οὕτως ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐμὲ φαῦλον εἶ- 
γαν ζητητήν " ἐπεὶ τήν γε σωφροσύνην μέγα τὲ ἄγα- 
ϑὸν εἶναι, καὶ εἴπέρ γε ἔχεις αὐτὸ, μακάριον εἶναΐ σε. 
ἄλλ ὅρα εἰ, ἔχεις 78, καὶ μηδὲν δέη τῆς ἐπῳωδῆς. εἰ 
γὰρ ἕ ἕγεις, μᾶλλον ἂν ἔγωγε σοὺ συμβουλεύσαιμεϊ ἐμὲ 

μὲν λῆρον ἡγεῖσϑαι εἶναι, καὶ ἀδύνατον λόγω ὁτιοῦν» 
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ζητεῖν, σεαυτὸν δὲ, ὅσῳπερ σωφρονέστερος εἶ, το 
σούτῳ εἶναι καὶ εὐδαιμονέστερον. Καὶ ὁ Χαρμίδης, 
Ἀλλὰ μὰ Ζ : ἢ διδῶ ἔγωγε, ὦ “Σώκρατες, οὐκ οἷδα 

οὔτ᾽ εἰ ἔχω, οὔτ᾽ εἰ μὴ ἔχω. πῶς γὰρ ἂν εἰδείην ὃγε 
μηδ᾽ ὑμεῖς οἷοἑ τε ἐστὲ ἐξευρεῖν, ὃ, τι ποτὶ ἐστὸν, ὡς 

σὺ φής; ἐγ ὦ μέντοι οὐ πάνυ σοὺ πείϑομαι" καὶ ἐ- 
μαυτὸν, ὠ “Σώκρατες, πάνυ οἶμαι δεῖσθαι τῆς ἐπῳδῆς. 
καὶ τόγ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπάδεσθαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι 
ἡμέραι, ἕως ἂν σὺ φὴς ἱκανῶς ἔχειν. 41. Πἶεν. 
ἀλλ᾽, ἔφη ὃ Κριτίας, ὦ Χαρμίδη, εἰ δρᾷς τοῦτο, ὃ- 

μοιγ ἔσται τοῦτο τεκμήριον ὅτι σωφρονεῖς, ἵν ἐπά- 
δειν παρέχης “Σωκράτει, καὶ μὴ ἀπολίπῃ τούτου μή- 
τε μέγα, μὴτε σμικρόν. ἋὩς ἀκολουϑήσοντος, ἕφη, 

καὶ μὴ ἀπολειψομένου. δεινὰ γὰρ ἂν ποιοίην, εἰ 
μὴ πειϑοίμην σοὶ τῷ ἐπιτρόπῳ, καὶ μὴ ποιοίην ἃ 

κελεύεις. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, κελεύω ἔ ἔγωγε. “ποιήσω 
τοίνυν, ἔφη, ἀπὸ ταυτησὶ τῆς ἡμέρας ἀρξάμενος. 
Οὗτοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τί βουλεύεσθϑον ποιεῖν; Οὐδὲν, 

ἔφη [ἢ Χαρμίδης ἀλλὰ βεβουλεύμεϑα. Βιάσῃ ἄρα, 
ἢ» δ᾽ ἐγὼ, καὶ οὐδ᾽ ἀνάκρισιν μοὶ δώσεις. (Ὡς βια- 
σομένου, φῆ; ἐπειδήπερ δὅδὲ 78 ἐπιτάττει. πρὸς ταῦ- 
τὰ σὺ αὐ βουλεύου ὅ, τι ποιήσεις. “4λλ οὐδεμία, 

ἔφην ἐγὼ, λεέπεταν βουλὴ. σοὶ γὰρ ἐπιχειροῦντι 
σράττειν ὅτιοῦν καὶ βιαζομένῳ οὐδεὶς οἱόστ' ἔσται 
ἐναντιοῦσϑαν ἀνϑρώπω». 1ὴ τοίνυν, ἢ δ᾽ ὃς, μη- 
δὲ σὺ ἐναντιοῦ. Οὐ τοίνυν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐναντιώσο- 
μαι. 
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γί ΤΩΣ. ΕΙ 

Ἡ 

ΕΖ 5 :Ζ. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 

' Τ4 ΤΟΥ͂ ΙΑ ΠΟΓΟΥ͂ ΛΑ͂ΧΧΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΣΑΙ ΧΟΣ ἩΕΜΈΜΙΑΟΑΩ͂Σ, ΝΙΚΙΩ͂Σ, 

ΜΆΧΗΣ, Παῖδες ΝΙΚΙΟΥ κυ ΜΑΧΗΤΟΣ 

πε ΒΕ ΧΙ 

7 ΈΘΕ4 ΣΘΕ μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅπλοις, 
ὦ “Νικία τε καὶ “Ἵἀχηρ" οὗ δ᾽ ἕνεκα ὑμᾶς ἐκελεύσα- 

͵ « 

μὲν συντεϑεᾶσθϑαν ἐγώ τὲ καὶ Μελησίας ὅδε, τότε 
᾿ 3 ’ ο 9 Ὁ ι μὲν οὐκ εἴπομεν, νῦν δ᾽ ἐροῦμεν. ἡγούμεϑα γιὺρ 

χρῆναι πρός γε ὑμᾶς παῤῥησιάζεσθαι. εἰσὶ γάρ τι- 
γες οὐ τῶν τοιούτων καταγελῶσι" καὶ ἐάν τις αὐτοῖς 

" 3 χὰ 2) κι ω 3 ι 
συμβουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν ἃ γοοῦσιν" ἀλλὰ 

ω ΟἹ Γ 2] ᾿ 

στοχαζόμενοι τοῦ συμβουλευομένου, ἀλλα λέγουσι 
ι “« »" ᾿ -Ὁ «ς Ῥ 

παρὰ τὴν ἑαυτῶν δόξαν. ὑμᾶς δὲ ἡμεῖς ἡγησάμεγον 
ς αὖ .»-» , 3 - καὶ ἱκανοὺς γνῶναι, καὶ γνόντας, ἁπλῶς ἂν εἰπεῖν 
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“. ἐ 
ὩΩ 

λὴν περὶ ὧν ἐμέλλομεν ἀνακοινοῦσθαι. ἔστιν οὖν 

τοῦτο περὶ οὗ ΕἾ τοσοῦτο προοιμιάζομαι, τόδε' 
οΓό ςς εἶ »“ς 

ἡμῖν εἰσὶν υἱεῖς οὕτοι" ὅδε μὲν τοῦδε, πάππου 
ν» 5» ἢ Ὁ ἢ ᾿ 3. ὦ ι ἂν 
ἔχων ὄνομα, Θουκυδίδης" ἐμὸς δὲ αὖ ὁδὲ παπιτὼ ὅν- 

ἕξ 2.» 39 3 
τε" καὶ οὗτος ὕνομ ἔχειν τοὐμαῦ ποαρός. -Αριστεί- 

.«. ε Ὁ ε ΄-Ὁ ἐπ Υ 

δὴν γὰρ αὐτὸν καλοῦμεν. ἡμῖν οὖν τούτων δέδο- 
κται ἐπιμεληθῆναι ὡς οἷόντε μάλιστα, καὶ μὴ ποιὴ- 

κε! . Ἃ « Ἵ 5 .ο- 

σαὺ ὁπεὲρ οἵ πολλοὶ, ἐπειδὴ μειράκια γέγονεν, ἀνεῖ- 
3 ᾿ [τ] [ ᾿ -« 5 ὶ -ῳ ᾿ Ἁ 

γαν αὐτοὺς δι, τι βούλονται ποιεῖν " ἀλλὰ νῦν δὴ καὶ 
" Υ 2 ευ 4 - ΄ ᾿᾿ ἘΞΑ, Ἀπ: ΟῚ Υ ἀρχεσϑαν αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι καθόσον οἱοίτ ἐσμὲν. 
σιφικι 5 δ δ νει ἡ δ σή ε " : εἰδότες οὖν καὶ ὑμῖν υἱεῖς ὄντας, ἡγησάμεϑα μὲμε- 

Υ͂ “- δ) 2 “-“ΣοΟ 

ληκέναιν περὶ αὐτῶν, εἰ πέρ τίσιν ἄλλοις, πῶς ἂν ϑε- 
2. ἡ 

ραπευϑέντες γένοιντο ἄριστοι. εἰ δ᾽ ἄρα πολλάκις 
ς ξ ἐν" 

μὴ προσευχήκατε τὸν νοῦν τῷ τοιούτῳ, ὑπομνήσον- 
(Ι 3 ᾿ “ -- ρ- 

τες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παρακαλοῦντες ὕ- 
μᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμδλειαν τινὰ ποιήσασθαι τῶν υἱέων 
ποι» μεϑ ἡμῶν. ὅϑεν δὲ ἢ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ὦ “νικία 
τε καὶ .Ζἄάχης, χρὴ ἀκοῦσαι, κἀν ἢ ὀλίγῳ μακρότερει, 

συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ ἐγώ τε καὶ Πελησίας ὅδε, καὶ 

ἡμῖν 1 τὰ μειράκια παρασιτέϊ, ὅπερ οὖν καὶ ἀρχόμε- 

νος εἶπον τοῦ λόγου, παῤῥησιασ ὁμεϑα πρὸς ὑμᾶς. 
ἡμῶν γὰρ ξκάτερος σερὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλιὰὶ 

καὶ καλὰ ἔογα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσκους, καὶ 

ὅσα ἐν πολέμῳ εἰργάσαντο, καὶ ὅσα ἐν εἰρήνῃ, διοι- 
ποὔντες τά τὲ τῶν συμμάχων καὶ τὰ τῆς πόλεως" ἡ- 

μέτερα δ᾽ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος ἔχει λέγειν. ταῦτα 

δὴ ὑπαισχυνόμεθϑά τε τούσδε, καὶ αἰτιώμεθα τοὺς 
πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς μὲν εἴων τρυφᾷν, ἐπειδὴ 

δοκεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν. ἐπὶ τὴν συμβου- β 
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ιειρόκια ἐγενύμεϑα, τὰ ᾿δὲ τῶν ἄλλων πράγματα 
ἔπραττον. καὶ τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα 

ἐχδεικνύμεϑα, λέγοντες ὅτι εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἕαυ- 
τῶν, καὶ μὴ πείσονται ἡμῖν, ἀκλεεῖς 7γενὴ ἡσονται" εἶ 
δ᾽ ἐπιμελήσονται, τάχ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γέ- 

γοιντο ἃ ἔχουσι. οὗτοι μὲν οὖν φασὶ πείσεσϑαι" ἡ- 
μὲϊς δὲ τοῦτο σκοποῦμεν τί ἂν οὗτοι μαϑόντες, ἢ 
ΠΥ ΜΕΝΟΣ ὅτι ἄριστοι “γένοιντο. ἀρ οοάν 

τῷ γέω μαϑεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι" καὶ ἐπήγει τοῦ- 

τον ὃν γῦν ὑμεῖς ἐθεάσασϑε ἐπιδεικνύμενον. κἀν 
᾿ἐκέλευς ϑεάσασθαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτοὺς τε ἐλὶ 
᾿ϑὲϊν ἐπὶ ϑέαν τἀνδρὸς, καὶ ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν, 
ἅμα μὲν συνϑεατᾶς, ἅμα δὲ συμβούλους τὲ καὶ κου- 
γωγοὺς, ἐὰν βούλησϑε, περὶ τῆς τῶν υἱέων ἐπιμελεί- 
ας. ταῦτ᾽ ἐστὲν ἃ ἐβουλόμεθα ὑμῖν ἀνακοινώσα- 
σϑαι. ἤδη οὖν ὑμέτερον μέρος, συμβουλεύειν καὶ 
περὶ τοὕὗτου τοῦ μαϑήματος, εἴτε δοκεῖ χρῆναι μαν- 

ϑάνειν, εἴτε μὴ. καὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴτι ἔχετε ἐπαι- 
γέσαι μάϑημα νέῳ ἀνδοὶ, ἢ ἐπιτήδευμα, καὶ περὲ 
τὴς ποιγωνίας λέγειν ὅποϊόν τε ποιήσετε. ΝΙ. ᾿Εγὼ 
μὲν, ὦ Δυσίμαχε, καὶ ΠΠελησία, ἐπαινῶ τε ὑμῶν τὴν 
διάνοιαν, καὶ κοινωνεῖν ἕτοιμος" οἶμαι δὲ καὺ 4ὦ- 
χητα τόνδε. ΤΆ. “Δληϑῆ γὰρ οἴει, ὦ νικία. ὡς ὃ γ8 
ἔλεγεν ὃ “υσίμαχος ἄρτι περὶ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ τϑ8 
καὶ τοῦ ἈΠελησίου, πᾶνυ μον δοκεῖ εὖ εἰρῆσθαι καὶ 
εἰς ἐχείνους, καὶ εἰς ἡμᾶς, καὶ εἰς ἅπαντας ὅσου τὰ 
τῶν πόλεων πράττουσιν" ὅτι αὐτοῖς σγεδόν τι ταύ- 

τὰ συμβαίνει ἃ οὗτος λέγει καὶ περὶ παῖδας καὶ πό- 
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ρὲ τἄλλα ἴδια, ὀλιγωρεῖσϑαΐ τε καὶ ἀμελῶς διατίϑε- 
σϑαι. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς λέγεις, ὦ “νσίμροαε, τι 

δ᾽ ἡμᾶς μὲν συμβούλους παρακαλεῖς ἐπὶ τὴν τῶν νε- 

εἰνέσκων παιδείαν, Σωχράτη δὲ τόνδε οὐ παρακαλεῖς, 
ϑαυμάξω" πρῶτον μὲν, ὄντα δημότην" ἔπειτοι, ὃν- 
ταῦϑα ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιοῦμεν Ὁ», ὅπου τὲ ἐστὶ 
τῶν τοιούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς νέους ἢ μάϑη- 
ἐἰὰ ἢ ἐπιτήδευμα καλόν. ΑἹΥ͂, Πῶς λέγεις, ὦ “άχης; 
“Ξωκράτης γὰρ ὅδε τινὸς τῶν τοιούτων ἐπιμέλειαν 
πεποίηται; » «4. Πάνυ μὲν οὖν, ὡ “υσίμαχε. Ν]. 
Τοῦτο μέντοι κἀν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον “ἀχη- 
τος. καὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προὐξένησξ 

τῷ υἱεῖ διδάσκαλον μουσικῆς, ᾿“γαϑοκλέους μαϑη- 
τὴν Ζάμωνα, ἀνδρῶν χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μου- 
σικὴν, ἀλλὰ καὶ τἄλλα ὅπόσα βούλει ἄξιον συνδιὰ- 

τρίβειν τηλικούτοις νεανίσκοις. ΑΥ. Οὔτοι τι, ὦ 
“Σώκρατές τὲ καὶ Ἱγικία καὶ Δάχης, οἵ ἥλικες γε. 
ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς νεωτέρους, ἅτε τὰ πολλὰ 

κατ᾿ οἰκίαν διατρίβοντες, ὑπὸ τῆς ἡλικίας" ἀλλ᾽ εἴτι 

καὶ σὺ, ὦ παὶ “Σωφρονίσκου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ 

δημότῃ ἀγαϑὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. 
δίκαιος δ΄ εἰ. καὶ γὰρ πατρικὸς ἡμῖν φίλος τυγχώ- 
γεις ὧν. ἀεὶ γὼρ ἐγὼ καὶ ὃ σὸς πατὴρ ἑταίρω τε καὶ 
φίλω μεν" καὶ πρότερον ἐκεῖνος ἐτελεύτησε πρίν τι 
ἐμοὶ διεγεχϑῆναι. περιφέρει δὲ τις μὲ καὶ μνήμη 
ἄρτι τῶνδε λεγόντων. τὸ γὰρ μειράκια τάδεπρὸς ἀλ- 
λήλους οἴκοι διαλεγόμενα, ϑαμὸὰ ἐπιμέμνηνται Σὼ- 
πράτους, καὶ σφόδρα ἐπαινοῦσιν" οὐ μέντοι πῶ» 

ποτε αὐτοὺς ἀγηρώτησα εἰ τὸν Σωφρογίσκον λέγοιεν. 
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ἀλλ᾽, ὦ παῖδες, λέγετέ μοι, ὅδ᾽ ἐστὶ Σωκχράτης, περὲ 
οὗ ἑκάστοτε ἐμέμνησϑε; ΠΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ 

πάτερ, οὗτος. Δ}. Εὖγε, νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρα- 

τες, ὅτι ὀρϑοῖς τὸν πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὄντα 
καὶ ἄλλως" καὶ δὴ καὶ ὅτι οἰκεῖα τά γε σὰ ἡμῖν ὕ- 
πάρξει, καὶ σοὶ τιὶ ἡμέτερα. «ΔΑ. Καὶ μὴν, ὦ “υοσί- 
μᾶχε, μὴ ἀφίεσό γε τοῦ ἀνδρός. ὡς ἐγὼ ἀλλοϑὶ γε 
αὐτὸν ἐθεασάμην οὔ μόνον τὸν πατέρα ἀλλὰ καὶ τὴν 
πατρίδα ὀρϑοῦντα. ἐν γιὶρ τὴ ἀπὸ 4ηλίου φυγῇ, 
μετ᾽ ἐμοῦ συγναγνεχώρει. κἀγώ σοι λέγω, ὅτι εἶ ἄλλοι 
ἤϑελον τοιοῦτον εἶναι, ὀρϑὴ ἂν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν, 
καὶ οὐκ ἂν ἔπεσε τύτε τοιοῦτον πτῶμα. Α.Ὦ, Σώς« 

κράτες, οὗτος μέντοι. ὁ ἔπαινος ἔστι καλὸς, ον σὺ νῦν 
ἐπαινῇ, ὑπ ᾿ ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι, καὶ εἰς ταῦ- 
τα εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσϑι ὅτι ἐγὼ 
ταῦτα ἀκούων, χαίρω ὅτι εὐδοκιμεῖς. κἀμὲ δὲ ἡ- 
γοῦμαι ἐν τοῖς εὐγνουστάτοις σοὺ εἶναι. «χρῆν μὲν 
οὖν καὶ πρότερόν 78 φοιτᾷν αὐτὸν παρ᾽ ἡμᾶς, καὶ 
οἰκείους ἡγεῖσϑαι, ὥσπερ τὸ διῥῥϑνν:: γῦν δ᾽ οὖν 
ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ ἄνε) γνωρίσαμεν ἀλλή- 

λους, μὴ ἄλλως ποίει" ἀλλὰ σὐνισϑέ τε καὶ γγώρι- 

ζε καὶ ἡμᾶς καὶ τούσδε τοὺς νεωτέρους, ὅπως ἂν δι- 

πο ξητὲ καὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν. ταῦτα μὲν 
οὖν καὶ σὺ ποιήσεις, καὶ ἡμεῖς σε καὶ αὖϑις ὕπο- 
μνήσομεν. περὲ δὲ ὧν ἠρξάμεθα, τὸ φατέ; τέ δοκεῖ: 
τὸ μάϑημα τοῖς μειρακίοις ἐπιτήδειον εἶναι, ἢ οὐ, 
τὸ μαϑεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι; ΣΟ. λλὰ καὶ τοὐ- 

τῶν» πέρι, ὦ «“ἀυσίμαχε, ἔγωγε πειράσομαι συμβου- 
λεύειν ἂν τι δύνωμαι, καὶ αὖ ἃ προκαλῇ πάντα ποι- 
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80. δικαιύτατον μέν τοῦ μοὲ δοκεῖ εἶναι, ἐμὲ γνεώτε- 
θοὸν ὄγτα τούτων καὶ ἀπειρότερον, τῶνδε ἀκούειν 
πρότερον τὶ λέγουσι, καὶ μανϑάνειν παρ᾿ αὐτῶν. ἐὼν 
δ᾽ ἔχω τὸ ἄλλο παρὰ τὰ ὑπὸ τούτων λεγόμενα, τόϊ 
ἤδη διδάσκειν, καὶ πείϑειν καὶ σε καὶ τούτους. ἀλλ᾽, 
ὦ γρεῖα, τί οὐ λέγεις πρότερος ἡμῶν; ΝΕ 
οὐδὲν κωλύει, ὦ. “Σώκρατες. δοκεῖ γὰρ ἐμοὶ καὶ τοῦ- 
το τὸ μάϑημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἶναι ἐπίστασϑαν. 
πολλαχῆ. αὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοϑε διατρίβειν, ἐν οἷς. 
δὴ φιλοῦσιν οὗ γέοι τὸς διατριβὰς ποιεῖσθαι, ὅταν 

ὀχολὴν ἄγωσιν, ἀλλ ἐν τούτῳ, εὖ ἔχει, ὅϑεν καὶ τὸ 
σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀνάγκη. οὐδενὸς γὰρ τῶν γυ- 
μνασίων φαυλότερον, οὐδ᾽ ἐλάττω πόνον ἔχει" καὶ 
ἅμα προσόριβι μάλιστ᾽ ἐλ εὐνλέρι τοῦτό γε τὸ }υμναν 

σιον, καὶ ἡ ἱππική. οὗ γᾷ ἀγῶγος ἀϑλῃταὶ ἐ ἐσμὲν, 

καὶ ἕν οἷς ἡμῖν ὃ ἀγὼν πρόκειται, μόνοι οὗτοι γυ- 
μνάζονται οὗ ὃν τούτοις τοῖς περὲὸ τὸν πόλεμον ὁρ- 

γάγνοις γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνῆσει μὲν τοῦτυ τὸ 
μάϑημα καὶ ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ, ὅταν ἐν τάξει δέη 
μάχεσθαι μετὰ πολλῶν ἄλλων. μέγιστον μέντοι αὖ-᾿ 
τοῦ ὄφελος ὅταν λυϑῦσιν αἵ τάξεις, καὶ ἤδη τὶ δέῃ 
μόνον πρὸς μόνον, ἢ διώκοντα ἀμυνομένῳ τινὶ ἐπι- 
ϑέσϑαι, ἢ καὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιϑεμένου ἄλλου, ἀμύνα- 
σϑαι αὐτόν. οὔτ᾽ ἂν ὑπό γε ἑνὸς εἷς ὃ τοῦτ᾽ ἐπιστά- 
μενος οὐδὲν ἂν πάϑοι, ἴσως δ᾽ οὐδὲ ὑπὸ πλειόνων, 

ἀλλὰ πανταχῇ ἂν ταύτῃ, πλεονεκτοῖ. ὅτι δὲ καὶ εἰς. 
ἄλλου καλοῦ μαϑήματος ἐπιθυμίαν παρακαλεῖ τὸ 

«οιοῦτον. πᾶς γὰρ ἂν μαϑὼν ἐν ὅπλοις μύχεσϑαι 

ἐπεϑυμήσειε καὶ τοὺ ἑξῆς μαϑήματος τοῦ περὶ τὸς 
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τάξεις" καὶ ταῦτο λαβὼν, καὶ φιλοτιμηθεὶς ἐν αὐὖ- 
τοῖς, ἐπὶ πᾶν ἂν τὸ περὶ τὺς στρατηγίας δομήσειε. 
καὶ ἠδὴ δῆλον ὅτι τῷ τούτων ἐχόμενα καὶ μαϑήμα- 
τα καὶ ἐπιτηδεύ; ματα, καὶ καλὰ, καὶ πολλοῦ ἄξια 

ἀνδοὶ μαϑεῖν τε καὶ ἐπιτηδεῦσαι, ὧν καϑηγὴ σαιτ᾽ 
ἂν τοῦτο τὸ μάϑημα. προσϑήσομεν δ᾽ αὐτῷ οὐ σμι- 
κρὰν προσϑήκην, ὅτε πάντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ καὶ 
ϑαῤῥαλεώτερον καὶ ἀνδρειότερον ὃν ποιήσειεν αὐτὸν 
αὑτοῦ οὐκ ὀλίγῳ αὕτη ἢ ἐπιστήμη. μὴ. ἀτιμάσωμεν 

δὲ εἰπεῖν (εἰ καί τῳ σμικρότερον δοκεῖ εἰγαν) ὅτι καὶ 
εὐσχημονέστερον ἐνταῦϑα οὗ χρὴ τὸν ἄνδρα εὐσχη- 
μογέστερον φαΐνεσϑαι" οὗ ἅμα καὶ δεινότερος. τοῖς 
ἐχϑροῖς φανεῖται, διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. ἐμοὲ μὲν 
οὖν, ὦ “Τυσίμαχε, ὥσπερ λέγω, δοκεῖ τε χρῆναι δι- 
δάσκειν τοὺς νεανέσκους ταῦτα, καὶ δι᾿ ἃ δοκεῖ εἴρη- 
κα, «Ἱάχητος δ᾽ εἴτι παρὰ ταῦτα λὲ) 7ει, κἀν αὐτὸς 
ἡδέως ἃ ἀκούσαιμι. «14. .1λλ ἔστι μὲν, ὦ υικία, χα- 
λεπὸν λέγειν περὺ ὁτουοῦν μαϑήματος, ὡς οὐ χρὴ 
μανϑάνειν. πάντα γόρ ἐπίστασθαι, ἀγαϑὺὸν δακεῖ 
εἶναι" καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο, εἰ μέν ἐστι 
μάϑημα (ὅπερ φασὶν οἵ διδάσκοντες, καὶ οἷον ἵγι- 
κίας λέγει) χρὴ αὐτὸ μανϑάγνειν" εἰ δ᾽ ἔστι μὲν μὴ 
μόάϑημα, ἀλλ᾽ ἐξαπατῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι" ἢ μώ- 
ϑημα μὲν τυγχάνει ὃν, μὴ μέντοι πάνυ σπουδαῖον. 
τἰ καὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανϑάγειν; «λέγω δὲ ταῦτα πε- 
θὲ αὐτοῦ, εἰς τάδε ἀποβλέψας, ὅτι οἶμαι ἐγὼ, τοῦ- 
τὸ εἴτι ἦν, οὐκ ἂν λεληθέναι “ακεδαιμονίους" οἷ, 
οὐδὲν ἄλλο μέλει, ἐν τῷ βέω., ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπι 
τηδεύειν Ο, ἂν ἂν ᾿μαϑάντες καὶ ἐπιτηδεύσαντες 
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πλεονεχτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ᾽ 
ἐκείνους ἐλελήϑει, ἀλλ᾽ οὐ τούτους γε τοὺς διδασκά- 
λους αὐτοῦ λέληϑεν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνοι μάλιστα 
τῶν “Ελλήνων σπουδάζουσιν ἐπὲ τοῖς τοιούτοις, καὶ 

ὕτι παρ᾿ ἐκείνοις ἂν τις τιμηϑεὶς εἰς ταῦτα, καὶ πα- 

ρὰ τῶν ἄλλων πεῖστ᾽ ἂν ἐργάζοιτο χρήματα" ὥσπέρ 
ῳ καὶ τραγῳδίας ποιητὴς παρ᾽ ἡμῖν τιμηϑείς. τοι- 
γάρτον ὃς ἂν οἴηται τραγῳδίαν καλῶς ποιεῖν, οὐκ 
ἔξωϑεν κύχλῳ περὶ τὴν ᾿4ττικὴν κατὰ τὰς ἄλλας πό- 

λεις ἐπιδεικνύμενος περιέρχεται, ἀλλ᾽ εὐθὺς δεῦρο φέ- 
οδται, καὶ τοῖσδ᾽ ἐπιδείκνυσιν εἰκότως. τοὺς δὲ ἐν 

ὅπλοις μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ τὴν μὲν “ακδ- 
δαΐμονο προ νερμον εἶναν ἼΡΕΥΝ ἱερὸν, καὶ οὐδὲ 

ἄπρῳ ποδὲ ἐπιβαίνοντας, κύκλῳ δὲ περιϊόντας αὐτὴν, 

καὶ πᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους, καὶ μάλιστα τοὺ- 
τοις οἵ κἀν αὐτοὶ ὁμολογήσειαν πολλοὺς σφῶν προ- 
τέρους εἶναι πρὸς τιὶὰ τοῦ πολέμου. ἔπειτα, ὦ Δυοί- 
μαχε, οὐ πάνυ ὀλίγοις ἐγὼ τούτων παραγέγονα ἐν 
αὐτῷ τῷ ἔργῳ, καὶ δρῶ οἷοΐ εἰσιν. ἕξεστι δὲ καὶ αὖ- 
τόϑεν ἡμῖν σκέψασθαι. ὥσπερ γὰρ ἐπέτηδες οὐδεὶς 
πώποτ᾽ εὐδόκιμος γέγονεν ἐν τῷ πολέμῳ ἀνὴρ τῶν 
τὰ ὁπλιτικὰ ἐπιτηδευσάντων. καΐτοι εἴς γε τἄλλα 
πάντα ἐκ τούτων οἱ ὀνομαστοὶ γίγνονται, ἐκ τῶν 
ἐπιτηδευσάντων ἕκαστα" οὗτοι δ᾽ ὡς ἔοικε, παρὼ 

τοὺς ἄλλους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδυστυχή- 

πασιν. ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων, ὃν ὑμεῖς 
με ἐμοῦ ἐν τοσούτῳ ὄχλῳ ἐθεάσασϑε ἐπιδεικνύ- 
μενον, καὶ τὰ μεγάλα περὶ αὑτοῦ λέγοντα ἃ 
ὅλεγεν, ἑτέρωϑιν ἐγὼ πάλλιον ἐθεασάμην ἐν τῇ 
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ἀληϑείᾳ ὡς ἀληϑῶς ἐπιδεικνύμενον, οὖχ ἑκόντα. 
προσβαλούσης γὰρ τῆς νεὼς ἐφ᾽ ἧς ἐπεβάτευε, 
προς ὁλκαδα τιγὰ, ἐμάχετο ἔχων δορυδρέπανον, 
διαφέρον δὴ δπλ ον, ἅτε καὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων δια- 
φέρων. τὰ μὲν οὖν ἄλλα οὐκ ἄξια λέγειν περὶ τὰνγ- 
δρός" τὸ δὲ σόφισμα τὸ τοῦ δρεπάνου πρὸς τὴ λόγ- 
ζῇ οἷον ἀπέβη. μαχομένου γὰρ αὐτοῦ ἐνέχετό πον 
ἐν τοῖς τῆς νεὼς σκεύεσι, καὶ ἀντελάβετο. εἷλκεν 
οὖν ὁ Στησίλεως, βουλόμενος δμρίτσας καὶ οὐχ οἷός 
τ ἦν" ἧ δὲ γαῦς τὴν ναῦν παρῆει. τέως μὲν οὖν 

παρέϑει ἐν τῇ νηὶ ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος" ἐπειδὴ 
δὲ παρημείβετο ἡ ναῦς τὴν ναῦν, καὶ ἐπέσπα αὐτὸν 
τοῦ δόρατος ἕ ἐχόμενον, ἐφίει τὸ δύρυ διὰ τῆς χειρὸς, 
ἕως ἄκρου τοῦ στύρακος ἀνρελάβετο. ἣν δὲ γέλως 
καὶ κρότος ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς δλκάδος, ἐπέ τὸ τῷ σχὴ- 
ματι αὐτοῦ, καὶ ἐπειδὴ. βαλόντος τινὸς λίϑῳ παρὰ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὸ κατάστρωμα, ἀφίεται τοῦ 

δόρατος. τότ᾽ ἤδη καὶ οἱ ἐκ τῆς τριήρους οὐχέτι 
οἱοίτ᾽ ἤσαν τὸν γέλωτα κατῴχειν, δρῶντες αἰωρούμε- 
γον» ἐκ τῆς ὁλκάδος τὸ δορυδρέπανον ἐκεῖνο. ἴσως 

πὲν οὖν δῃη ἂν τι ταῦτα, ὥσπερ, ἱγικίας δά χβις οἷς 

δ᾽ οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα, τοιαῦτα ἄττα εἰσύν. ὃ οὖν 
καὶ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, ὅτι εἴτε οὕτω σμικρὰς ὠφελείας 
ἔχει, μάϑημα ὃν, εἴτε μὴ ὃν φασὶ καὶ προσποιοῦνται 
αὐτὸ εἶναι μάϑημα, οὐκ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανϑάνει». 
καὶ γὰρ οὖν μοὶ δοκεῖ, εἰ μὲν δειλός τίς ὧν οἴοιτο 

δεῖν αὐτὸ ἐπίστασϑαι, ϑρασύτερος ὁ ἂν δι’ αὐτὸ γενό- 
μενος, ἐπιφανεστερος ιβδγιτο ἢ οἷος ἦν" εἰ δὲ ἀν- 
δρεῖος, φυλαττόμενος ἂν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, εἰ καὶ 

ΤῶΑσ. ΤΙ ΙΥ̓́, Η 
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σμικρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας ἂν διαβολὰς ἴσχειν. ἐπὶ- 
φϑονος γὰρ ἡ προσποίησις τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης 

ὥστ᾽ εἰ μὴ τι ϑαυμαστὸν ὅσον διαφέρει τῇ ἄρετι 
τῶν ἄλλων, οὐκ ἔσϑ'᾽ ὅπως ἂν τις φύγοι τὸ καταγε- 
λαστος ) Ἐνέσϑαι, φάσκων ἔγειν ταὺὑτὴν τὴν ἐπιστή- 

μὴν. τοιαύτη τις ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ «Ἱυσίμαχε, ἢ πε- 
ρὲ τὸ μάθημα εἶναι σπουδή. χρὴ δ᾽ ὅπερ σοὶ ἐξ 
ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ “Σωκράτη τόνδε μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ 
δεῖσθαι συμβουλεύειν ὅπη δοκεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προ- 
Ἀπιμένον. ΨΥ. “λλὰ δέομαι ἔγωγε, ᾽ “Σώχρατες. 

καὶ γὰρ ὥσπερ ἐπὲ τοῦ διακρινοῦντος ὃ δοχεῖ μοι δεῖν 
ἡμῖν ἡ βουλὴ. εἰ μὲν γὰρ συνεφερέσϑην ὁώϑεὶ ἢτ- 
τον ἂν τοῦ τοιούτου ἔδει" νῦν δὲ (τὴν ἐναντίαν ̓ γὼρ, 
ὡς δρᾷς, “άχης Νικίᾳ ξϑετο) εὖ δὴ ἔχει καὶ σοὺ ἀκοῦ- 
σαι, ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν σύμψηφος εἶν ΟΣ, Τὶ 
δὲ, ὦ υσίμαχε; ἡπότε ὧν οἵ πλείους ἐπαινῶσιν ῃ- 
μῶν, τούτοις μέλλεις χρῆσϑαι; ΑΥ̓͂, 1 γὰρ ἂν τις 

καὶ ποιοῖ, ὦ Σώκρατες; ΣιΩ. ἮΙ καὶ σὺ, ὦ ὦ Πἤελη- 

σία, οὕτως ἂν ποιοῖς; κἀν εἴτις περὺ ἀγωνίας τοῦ 

υἷδος σοὶ βουλὴ εἴη τί χρὴ ἀσκεῖν, ἄρα τοῖς πλείοσιν 
ἂν ἡμῶν πείϑοιο, ἢ "κείνῳ ὅστις τυγχάνει ὑπὸ παι- 
δοτρίβῃ ἀγαϑῷ πεπαιδευμένος, ἢ καὶ ἡσκηκώς; . ΜΠ Ε. 
᾿Εκείνῳ εἰκός γε, ὦ “Σώκρατες. Σ,Ω,. Αὐτῷ ἄρ᾽ ἂν 

μᾶλλον πεέϑοιο, ἢ τέτταρσιν οὖσιν ἡμῖν. 18. Ἴσως. 

ΣΏ. ᾿Ἐπιστήμῃ γὰρ, οἶμαι, δεῖ κρίνεσϑαι ἀλλ᾽ οὐ 

πλήϑει, τὸ μέλλον καλῶς τρίνεσϑαι. 171ῈΕ. πῶς γὰρ 
ὁ. ὙΣΏ, Οὐκοῦν καὶ νῦν " χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο 
σπέψασϑαι, εἰ ἔστι τὶς ἡμῶν τεχγικὺς περὶ οὗ βου- 

λευόμεϑα, ἢ οὔ, καὶ εἰ μέν ἐστιν, ἐκείνῳ μεῖϑὲ: 
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σϑαι, ἑνὶ ὄντι, τοὺς δ᾽ ἄλλους ξᾷν" εἰ δὲ μὴ, ἄλλον 
τινὶ ζητεῖν. ἢ περὺ σμικροῦ οἴεσϑε νυνὶ κινγδυγεὺ- 
εἰν καὶ σὺ καὶ “υσίμαχος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τούτου τοῦ 
χτήματος ὃ τῶν ἡμετέρων μέγιστον ὃν τυγχάνει; 
υἱέων γάρ που ἢ χρηστῶν ἢ τἀναντία γενομένων, 
καὶ πᾶς ὃ οἶκος ὃ τοῦ πατρὸς οὕτως οἱκήσεται ὅποϊῖοι 

ἂν τιγες οἵ παῖδες γένωνται. 17Ω͂ῈΕ. “ἀληϑῆ λέγεις. 
Σ.Ω. Πολλὴν ἄρα Εν προμηϑίαν αὐτοῦ ἔχειν. 11}. 
Πάνυ 78: ΣΏ. Πῶς οὖν ὃ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον ἐσκο- 
ποῦμεν ἂν, εἰ ἐβουλόμεθα σχέψασϑαι τίς ἡμῶν περὶ 
ἀγωνίαν τεχνικώτατος; ἀφ᾽ οὐχ ὃ μαϑὼν; καὶ ἐπι- 
τηδεύσας; ᾧ καὶ διδάσκαλοι ἀγαϑοὶ γεγονότες ἧ- 
σαν αὐτοῦ τούτου; Π1Ὲ. Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ..Οὐκ- 
οὖν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου οὗ ζητοῦμεν 

τοὺς διδασκάλους; ΙΜΠῈ. Πῶς λέγεις; ΤΎΡΟΝ ΣΝ ἴΩδε 

ἴσως μᾶλλον κατάδηλον ἔσται. οὔ μοι δοκεῖ ἐ ἐξ ἀρ- 
γῆς ἡμῖν ὡμολογῆσϑανυ τί ποτ᾽ ἐστὶ περὶ οὗ βουλευό- 
μεϑα καὶ σκεπτόμεϑα, ὅστις ἡμῶν τεχνικὸς, καὶ τοὐ- 
του ἕνεκα διδασκάλους ἐκτήσατο, καὶ ὅστις μή. ΙΝ]. 
Οὐ γὰρ, ὦ Σώχρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι 
σκοποῦμεν, εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανϑά- 
νειν, εἴτε μὴ; Σ.Ώ. Πάγυ “μὲν οὖν ὦ γικία - ἀλλ 
ὅταν περὶ φαρμάκου τὶς τοῦ πρὸς ὀφϑαλμοὺς σκο- 
πῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλείφεσϑαι, εἴτε μὴ, πότε- 
ρον οἴει τότε εἶναι τὴν βουλὴν περὶ τοῦ φαρμάκου, 
1) περὶ τῶν ὀφϑαλμῶν; ΝΙ. Περὶ τῶν ὀφϑαλμῶ». 
ΣΏ.. Οὐκοῦν καὶ ὅταν ἵππῳ χαλινὸν σκοπῆταΐ τις 
εἰ προσοιστέον, ἢ) μὴ, καὶ ὅπότε, τότε που περὶ τοῦ 
ἵππου βουλεύεται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ; ΝΙ. 

Η 2 
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᾿ληϑῆ. ΣΙ. Οὐκοῦν, ἑνὶ λόγῳ, ὅταν τὶς τὶ ἕνεκά 
του σκοπῇ, περὶ ἐκείνου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖσα οὗ 
ἕνεχα ἐσκόπει, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ οὗ ἕνεκα ἄλλο ἐζύι- 

τεῦ. ὁ Ὁ ΨΩ. -Ανάγκη. ΣΏ.. δε ἄρα καὶ τὸν σύμβου- 

λον σχοπεῖν ἀρα τεχνικός ἐστιν εἰς ἐκείνου ϑερα-- 
πείαν οὗ ἕνεκα σκοπο μενοι σπκῦπο ὕμεΝ: ΜῈ. Πόώ- 

νυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν νῦν φαμὲν περὶ μαϑήματος 
σκοπεῖν τῆς ψυχῆς ἕνεκα τῆς τῶν νεχνίσκων. ΥΙ]. 
γα. ΣΏ.. Εἴτις ἀρὰ ἡμῶν τεχνικὸς περὺ ψυχῆς 
ϑεραπείαν, καὶ οἷός τε καλῶς τοῦτο θεραπεῦσαι, καὺ 

ὃ τοῦ ΠΝ ὩμῚ ἀγαϑοὶ γεγόνασι, τοῦτον σκεπτέον. 
ἀμ. δὲ, ὦ Σώκρατες, οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδα- 

δι ἥν τεχνικωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια, ἢ μετὰ δι- 
δασκάλων; ΣιΩ. Ἔγωγε, ὦ “άχης" οἷς γε σὺ οὐκ 
ἂν ἐθέλοις πιστεῦσαι, εἰ φαῖεν ἀγαϑοὶ εἶναι δημε- 
ουργού" εἰ μὴ τι σοὶ τῆς αὑτῶν τέχνης ἔργον ἔχοιεν 
ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμένον, καὶ ὃν καὶ πλείω. ΜΝ]. 
το μὲν ἀληϑῆ λέγεις. (1 Ώ. αὶ ἡμᾶς ἀρα δεῖ, 

ὦ “άχης τε καὶ γικία, ἐπειδὴ “υσίμαχος καὶ 14ε- 
λησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην ἡμᾶς περὸ τοῖν 
υἱέοιν, προϑυμούμενοι αὐτοῖν ὅτι ἀρίστας γενέσθαι 
τὰς ψυχάς, εἰ μὲν φαμὲν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς καὶ 
διδασκάλους οἵτινες ἡμῶν γεγόνασιν, αὐτοὶ πρῶτον 
ἀγαϑοὶ ὄντες, καὶ πολλῶν νέων τεϑερσπευκχότες ψυ- 

χάς" ἕπειτο καὶ ἡμᾶς, διδάξαντες φαίνονται. ἢ), εἴς- 
τις ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσκαλον μὲν οὔ φησι γὲ- 
γονέναι, ἀλλ᾿ οὖν ἕργα αὐτὸς αὑτοῦ ἔχειν εἰπεῖν, 
καὶ ἐπιδεῖξαι τέγες “9ϑηγαίων ἢ τῶν ξένων, 1) δοῦλον 
ἢ ἐλεύϑεροι, δ ἐκείνων ὁμολογουμένως ἀγαϑοὶ γε- 
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γόνασιν. εἰ δὲ μηδὲν τούτων ἡμῖν ὑπάρχει, ἄλλους 
κελεύειν ζητεῖν, καὶ μὴ ἐν ἑτέρων ἀνδρῶν υἱέσι κιν- 

δυνεύειν διαφϑείροντας, τὴν μεγίστην αὐτέαν ἔχειν 
ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ «Τυσίμαχε 
καὶ δ᾽Ίελησέα, πρῶτος περὶ ἐμαυτοῦ λέγω ὅτε διδά- 
σχαλὸς μοὶ οὐ γέγονε τούτου πέρι" καί τοι ἐπιϑυ- 
μῶ γε τοῦ πρώγματος, ἐκ νέου ἀρξάμενος. ἀλλὰ 
τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐκ ἔχω τελεῖν μισϑοὺς" οἵπερ 
μόνοι ἐπ Ἰγγέλλοντό με οἱοέ τ εἶναι ποιῆσαι καλόν 
18 κἀγαθόν" αὐτὸς δ᾽ αὖ εὑρεῖν τὴν τέχνην ἀδυνα- 
τῷ ἔτι νυνί, εἰ δὲ νικίας ἢ ΡΣ εὕρηκεν, ἢ με- 
μόϑηκεν, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι. καὶ γὰρ χρήμασιν 
ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥστε μαϑεῖν παρ᾿ ἄλλων" καὶ ἀ- 
μα πρεσβύτεροι, ὥστε ἤδη εὑρηκέναι. δοκοῦσι δὴ 
μοι δυνατοὶ εἶναν παιδεῦσαι ἄνϑρωπον. οὐ γὰρ 
ἂν ποτὲ ἀδεῶς ἀπεφαίνοντο περὺ ἐπιτηδευμάτων νέῳ 

χρηστῶν τε καὶ πονηρῶν, εἰ μὴ αὑτοῖς ἐπίστευον 
ἑχανῶς εἰδέναι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἔγωγε τούτους πι- 
στεύω" ὅτι δὲ διαφέρεσθον ἀλλήλοιν, ἐθαύμασα. 
τοῦτο οὖν σου ἐχὼ ἀντιδέομαι, ὦ “υσίμαχε, καϑά- 
πὲρ ἄρτι Πάχης μὴ ἀφέεσϑοϊ σε ἐμοῦ διεκελεύετο, 
ἀλλὰ ἐρωτὰν" καὶ ἐγὼ νῦν παρακελεύομαΐ σοι μὴ 
ἀφίεσθαι Δάχητος, μηδὲ ᾿γικίου, ἀλλ᾽ ἐρωτῶν" λέ- 
γοντα ὅτι ὃ μὲν Σωκράτης οὔ φησιν ἐπαΐειν περὶ 
τοῦ πράγματος, οὐδ᾽ ἱκανὸς εἶναι διακρῖναι ὅπότε- 

ϑος ὑμῶν ἀληϑὴ λέγει. οὔτε γὰρ εὑρετὴς, οὔτε μα- 
ϑητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γεγονέναι. σὺ δ᾽, 
ὦ «άχης, καὶ Τγικέα, εἴπατον ἡμῖν ἑκάτερος, τίνι δὴ 
δεινοτάτῳ συγγεγόνατον περὴ τῆς τῶν νέων τροφῆς 
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καὶ πότερα μαϑόντε παρίζ του ἐπίστασθον, ἢ αὐτὼ 
ἐξευρόντε" καὶ εἰ μὲν μαϑόντε, τίς ὃ διδάσκαλος 

ἑκατέρῳ" καὶ τίνες ἄλλοι ὅμότεχγνοι αὐτοῖς" ἵν ἂν 
μὴ ὑμῖν σχολὴ εἴη ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων, 
ἐπὶ ἐκείνους ἴωμεν, καὶ πεέϑωμεν ἢ δώροις, ἢ χάρι- 
σιν, ἢ ἀμφότερα, ἐπιμεληϑῆναν καὶ τῶν ἡμετέρων 
καὶ τῶν ὑμετέρων παίδων" ὅπως μὴ καταισχύνωσι 
τοὺς αὑτῶν προγόνους φαῦλοι γενόμενοι. εἶ δ᾽ αὖ- 
τοὶ εὑρεταὺ γεγόνατε τούτου, δότε παραδεέγματει 
τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες, ἐχ φαύλων : καλοὺς 
τε καὶ ἀγαϑοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ γῦν ἄρξεσϑε 
πρῶτον παιδεύειν, σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐ ἐν τῷ ἹΚαρὶ 
ὑμῖν ὃ κίνδυνος κινδυνεύεται, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς υἱέσι τε 

καὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί" καὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγό- 

μιδρον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν συμβαΐνῃ, ἐν πέϑῳ 
ἢ κεραμία γιγνομένη. λέγετε οὖν τί τούτων ἢ φα- 
τὲ ὑμῖν ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν, ἢ οὗ φατέ, ταῦτ᾽, 
ὦ “Ἱνσίμαζχε, παρ᾽ αὐτῶν πυνϑάγου τε, καὶ μὴ με- 

ϑίει τοὺς ἄνδρας. ΑΥ̓͂. Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ 

ἄνδρες, “Σωκράτης λέγειν. εἰ δὲ βουλομένοις ὑμῖν 

ἐστὶ περὶ τῶν τοιούτων ἐρωτῶσϑαί τε καὶ διδόναι 
λόγον, αὐτοὺς δὴ χρὴ γινώσκειν, ὦ γικία τὸ καὶ 

“ἄάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ ΠΠελησίᾳ τῷδε δῆλον ὅτυ 
ἡδομένοις ἂν εἴη εἰ πάντα ἃ γῆ ὦ ἐρωτᾷ ἐθέ- 
λοῖτε λόγῳ διεξιέναι. καὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς 1 Ἰρχόμην ἐγ- 

τεῦϑεν λέγων, ὅτι εἷς συμβουλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς 

παρακαλέσαιμεν, ὅτι μεμεληκέναι ὑμῖν ἡγούμεθα, 
« 3 ι Ἁ Ὡς ὙΕ}- Υ͂ “ ) Ἂ ἡ τ 

ὡς εἰκὸς, περὶ τῶν τοιούτων, καὶ ἄλλως, καὶ ἐπειδὴ 

ἷ παῖδες ὑμῖν ὀλίγου, ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι, ἡλικῖαν οὐ παΐθες ὑμὴν ὀλίγου, ὠὡσπερ οἱἐ ἡμετεροῖ, ἡλικὺ 
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»» Ἵ 3 “ εν ᾿ ͵ 
ἔχουσι παιδεύεσϑαι. εἰ οὖν ὑμῖν μὴ τι διαφέρει, 
εἴπατε, καὶ κοινῇ μετὰ Σωκράτους σκέψασϑε, δι- 

, Ν ἢ ’ 3. “2 ᾿ Εἴ δόντες τὲ καὶ δεχόμενοι λόγον παρ ἀλλήλων. εὖ 
γὰρ καὶ τοῦτο λέγει ὅδε, ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου γὺῦν 
δουλευόμεϑα τῶν ἡμετέρων. ἀλλ ὁρᾶτε εἰ δοκεῖ 
χρῆναι οὕτω ποιεῖν. ΝῚ. ἢ «Τυοίμαχε, δοκεῖς μοι 
ὡς ἀληϑῶς Σωκράτη πατρόϑεν γινώσκειν μόνον, αὖ- 

τῷ δ᾽ οὐ συγγεγονέναι, ἀλλ᾽ ἡ παιδὲ ὄντι, εἴ που ἐν 
τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ Ἰεάδοὐὰ ἀκολουϑῶν ἐπλησία- 

Π δ. “ἢ ς “Ὄ 2.» "᾽ 7) -. 

σὲ σοι, ἢ ἐν ἱερῷ, ἢ ἐν ἄλλῳ τῳ συλλόγῳ τῶν δημο- 
τῶν" ἐπειδὴ δὲ πρεσβύτερος γέγονεν, οὐκ ἐντετυχη- 
κὼς τῷ ἀνδρὶ δῆλος ἔτι εἰ. ΑΥ.β Τί μάλιστα, ὦ “γυι- 
κία; ΝΙ. Οὐ μοι δοκεῖς εἰδέναν ὅτι ὅς ἂν ἐγγυτά- 

τῶ Σωχράτους ᾿ λόγῳ, ὥσπερ γένε ει, καὶ πλησιάζῃ 
ΕΝ 

διαλεγόμενος, ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα καὶ περὶ ἄλλου 
τ , " 

του πρύτερογν ἄρξηται διαλέγεσθαι, μὴ παύσασϑαν 

ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγῳ, πρὶν ἐμπέσῃ εἰς 
τὸ διδόναι περὶ αὑτοῦ λόγον, «ντινα τρόπον νῦν τε 
“40. .. Ἄννιν ἔ : ᾿ Φ' ᾿ ᾿ ζῃ, καὶ οντινα τὸν παρεληλυϑότα βίον βεβίωκεν 
) ᾿ ) ᾽ ς ΕῚ ἈΠ ἢ 

ἐπειδὰν δ᾽ ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ πρότερον αὐτὸν ἀφήσει 
Σωκράτης πρὶν ἂν βασανέσῃ ταῦτα εὖ τε καὶ καλῶς 
“ ἄν ἃ ι " , 3 - Ἀπ Ὁ 9 
ἁπαντα. ἐγὼ δὲ συνήϑης τέ εἰμι τῷδε, καὶ οἱδ 
Ψ τ ω 

ὅτι ἀνάγκη ὑπὸ τούτου πάσχειν ταῦτα " καὶ ἔτι γε 
αὐτὸς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα. χαέρω γὰρ, ὦ “υσί- 
μαχε, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων" καὶ οὐδὲν οἶμαι κακὸν εἶναι 

τ “ -Ὁ δ᾿ γι 

τὸ ὑπομιμνήσκεσθαι ὅτι μὴ καλῶς ἢ πεποιήκαμεν ἢ 
“Ὁ ΝΣ 2 5 , 

ποιοῦμεν" ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἕπειτα βίον προμηϑέστερον 
βοὰν ἘΤΝ - ᾿ ΄ 31.4.9 )ΣΧΔ, ἀνάγκη εἶναν τὸν ταῦτα μὴ φεύγοντα, ἀλλ ἐθέλον- 

. ὙῈ ἀ . 

τὰ κατὰ τοὺς Σόλωγος καὶ ἀξιοῦντα μανϑάγειν ἑὼσ- 
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περ ἂν ζῇ, καὶ μὴ οἰόμενον αὐτῷ τὸ γῆρας νοῦν ν ἔχον 
σιροσιένγαι. ἐμοὴ μὲν οὖν οὐδὲν ἄηθες, οὐδ᾽ αὖ ἀη- 
δὲς, ὑπὸ Σωκχράτοι΄ς βασανίζεσθαι" ἀλλὰ καὶ πάλαι 
σχεδόν τι ἠπιστάμην ὅτι οὐ περὶ τῶν μειρακίων ἡ- 
μᾶν ὃ λόγος ἔσοιτο, Σωκράτους παρόντος, ἀλλιὰ περὲ 
ἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν λέγω, τὸ μὲν ἐμὸν οὐδὲν κω- 
λύει Σωκράτει συνδιατρίβειν ὅπως οὗτος βούλεται" 
.«““ἅχητα δὲ τόνδε ὅρα πῶς ἔχδυ περὶ τοῦ τοιούτου. 

4.4. πλοῦν τό ̓ Ν ἐμὸν, ὦ νικέα, περὶ λόγων ἐστίν" 
εἰ δὲ βούλει, οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν. καὶ ψψῳ 
ὃν δόξχιμέ τῳ φιλολόγος εἶναι, καὶ αὖ μισολόγο 
ὅταν μὲν γὰρ ἀκούω ἀνδρὸς περὶ ἀρετῆς τ ππομές 
γου, ἢὶ περί τέγος σοφίας, ὡς ἀληϑῶς ὄντος ἀνδρὸς, 

καὶ ἀξίου τῶν λόγων ὧν λέγει, χαίρω ὑπερφυῶς, 

ϑεώμενος ἅμα τόν τὸ λέγοντα, καὶ τὰ λεγόμενα ὃτι 
πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρμόττοντα ἐστι" καὶ κομι- 
δὴ μοι δοκεῖ μουσικὸς ὃ τοιοῖτος εἶνγαν, ἁρμονίαν 
καλλίστην ἡρμοσμένος" οὔ λύραν, οὐδὲ παιδιᾶς δὅρ- 
γανα " ἀλλὰ τῷ ὄντι ζῆν ἡρμοσμένος" οὗ αὐτὸς αὕ- 
τοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, 
ἀτεχνῶς δωριστὶ, ἀλλ᾿ οὐκ ἰαστί" οἴομαι δὲ οὐδὲ 
φρυγιστὶ, οὐδὲ λυδιστὲ, ἀλλ ἧπερ βόψη “Ελληνικὴ 
ἐστιν ἁρμονία. ὃ μὲν οὖν τοιοῦτος χαέρειν μὲ 7 ποιεῖ 
φϑεγγόμενος ς, καὶ δοκεῖν ὅτῳοῦν φιλολόγον εἶναι" 
οὕτω σφόδρυ ἀποδέχομαι παρ᾽ αὐτοῦ τὰ λεγόμενα. 
ὃ δὲ τὐναντέα τούτου πράττων, λυπεῖ μ ὅσῳ ἂν δο- 
ἢ ἄμεινον λόγειν, τοσούτω μᾶλλον καὲ ποιεῖ αὖ δο- 

κεῖν εἶνοῦ μισολόγον. Σωκράτους δ᾽ ἐγὼ τῶν μὲν 
λόγων οὐκ ξἕμπειοός εἶμι" ἀλλὰ πρότερον, ὡς ἔοικε, 
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τῶν ἔργων ἐπειράσϑην" καὶ ἐκεῖ αὐτὸν εὗρον ἄξιον 

ὄντα λόγων καλῶν, καὶ πάσης παῤῥησίας. εἰ οὖν 
καὶ τοῦτο ἔγει, συμβούλομαι τἀνδρὶ" καὶ ἡδιστ᾽ ἂν 
ἐξεταζοίμην ὑπὸ τοῦ τοιούτου, καὶ οὐκ ἂν ἀχϑοίμην 
μανϑάνων. ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῷ “Σόλωνι, ἕν μόνον 
προσλαβὼν, ξυγχωρῶ" γηρθύκοιν γὰρ πολλὰ διδά- 
σχεσϑαι ἐθέλω ὑπὸ χρηστῶν μόνον. τοῦτο γάρ μοι 
συγχωρείτω, ἀγαϑὸν καὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδάσκα- 
λον" ἵνα μὴ δυσμαϑὴς φαίνωμαι, ἀηδῶς ΑΥ̓ΆΘΟΝ, 
εἰ δὲ »εώτερος ὁ διδάσκων ἔσται, 1] μὴ πὼ ἐν δόξη 
ὦ», ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων» ἔχων, οὐδὲν μοι μελήσει - 
σοὶ οὖν ἐγὼ, ὦ Σώκρατες, ἐπαγγέλλομαι καὶ ἐλέγχειν 
καὶ διδάσκειν ἐμὲ ὃ, τι ἂν βούλῃ " καὶ μανϑάνειν γε 
ὃ, τι αὖ ἐγὼ οἶδα. οὕτω σὺ παρ᾽ ἐμοὶ διάχεισαι 
ἀπ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἢ μετ ἐμοῦ συγδιεκινδύνευ- 
σας, καὶ ἔδωχας σαυτοῦ πεῖραν τῆς ἀρετῆς, ἣν χρὴ 
διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως δώσειν. λέγ᾽ οὖν 0, τι 

σοὶ φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικέαν ὑπὸ λόγον 
ποιούμενος. Σ,Ώ.. Οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοικεν, αἰτια- 

σόμεϑα μὴ οὔχ ἕτοιμα εἰναι καὶ συμβουλεύειν καὶ 

συσκοπεῖν. .ΑΥ'. .1λλ ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὦ ραν ἡ 
τε. ἕνα γάρ σε ἔγωγε ἡμῶν τύϑημι. σκόπει οὖν 
ἄντ᾽ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανίσκων ὃ, τι δεόμεθα παρὸ 
τῶνδε πυνϑάνεσθαι" καὶ συμβούλευε διαλεγόμενος 
τούτοις. ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ ἐπιλανϑάνομαι ἤδη τὸ 
πολλι, διὸ τὴν ἡ ἡλικέω», ὧν ἂν διανοηϑῶ ἔρεσθαι, 
καὶ αὐ α ἂν ἀκούσω" ἐὰν δὲ μεταξὺ ἄλλοι λύγοι γέ- 
γῶνται, οὐ πάνυ μεμνημαῖ ὑμεῖς οὖν λέγετε παὶ 
διέξιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν προύϑέμεθϑα. ἐγὼ 
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δ᾽ ἀχούσομαι, καὶ ἀκούσας αὖ μετὰ Πελησίου τοῦ- 
ἦε ποιήσω τοῦτο ὃ, τι ἂν ὑμῖν δοκῇ. Σ.Ώ.. Πειστέον, 
ὦ νικία τε καὶ Δάχης, Δυσιμάχω καὶ ΜΙελησίᾳ. 
μὲν οὖν γῦν δὴ ἐπεχειρήσαμεν σκοπεῖν, τένες οἵ δι- 
δάσκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν, ἢ 

τίνας ἄλλους βελτίους πεποιήκαμεν, ἴσως μὲν οὐ κα- 
κῶς ἔχει ἐξετάζειν καὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτοὺς" ἀλλ᾽ 

οἶμαι, καὶ ἢ τοιάδε σκέψις εἰς ταὐτὸν φέρει" σχεδὸν 
δέ τι καὶ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς εἴη ἂν. εἰ γὰρ ἐτυγχάνο- 
νὰ ΑΝ γονϑθνθήρο: ὁτουοῦν πέρι, ὃ, τι παραγεγόμεγόν 

» ἐβελτίον ποιεῖ ἐκεῖνο ᾧ παρεγένετο, καὶ προσέτι 
οἷοί τε ἐσμὲν αὐτὸ ποιεῖν ΄ποραχίρεσϑαι ἐκεῖνο), δῇ: 
λον ὅτι αὐτό 78 ἰσμεν τοῦτο οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν 

γενοίμεθα, ὡς ἂν τις αὐτὸ ῥᾷστα καὶ ἄριστ᾽ ἂν κτή- 
ὅαιτο. ἴσως οὖν οὐ ἠκόρθ ἔριφμα μου ὃ, τι λέγω, ἀλλ 
ὧδε ὅον μαϑήσεσϑε. εἰ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι 

ὅτι ὄψις παραγενομένη ὀφϑαλμοῖς, βελτίους στοιεὶ 

ἐκείγους οἷς παρεγένετο, καὶ προσέτι οἷοί τε ἐσμὲν 
ποιεῖν αὐτὴν παραγίνεσϑαι ἢ ὄμμασι, δῆλον ὅ ὅτι ὄψιν 
7ε ἴσμεν αὐτὴν ὃ, τι ποτὶ ἐστὶν, ἧς πέρι σύμβουλοι ὦ 
ἂν γενοίμεθα, ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥᾷστα καὶ ἄριστα ᾿ 
κτήσαιτο. εἰ γὰρ μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο εἰδείημεν ὅδ, τι 
ποτ ἐστὶν ὄψις, ἢ ὃ, τε ἐστὶν ἀκοὴ, σχολῇ ἄν γε 
σύμβουλοι ἄξιοι λόγου γενοίμεϑα, καὶ ἰατροὶ ἢ περὶ 
ὀφϑαλμῶν, ἢ περὶ ὦὥτων, ὄντιγα τρόπον ἢ ἀκοὴν ἢ 
ὄψιν καλλιστ᾽ ἂν κτήσαιτό τις. «ΑἹ. ᾿ἀληϑῆ λέγεις, 

ὦ Σώκρατες. Σ,Ώ.. Οὐκοῦν, ὦ “χης, καὶ νῦν ἡμᾶς 

τὠδε παρακαλεῖτον εἰς συμβουλὴν, τίν᾽ ἂν τρόπον ἡ 
τοῖς υἱέσιν αὐτῶν ἀρετὴ παραγεγομένη ταῖς ψυχαῖς 
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ἀμείνους ποιήσειε; ΜΔΛΑ͂. Πάνυ γ)ξιεν ὩΣ. ΨΚ οὗν 

τοῦτό γ᾽ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὃ, τι ποτ᾽ ἐστὲν ἀ- 
ρετή; εἰ γάρ που μηδ᾽ ἀρετὴν εἰδεέημεν τοπαράπαν 
ὅ, τι τυγχάνει ὃν, τίνα τρόπον τούτου σύμβουλοι 
γενοίμεθα ὁτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ κάλλιστα κτήσαι- 

το; «414. Οὐδένα, ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες. ΣΙ. 
Φαμὲν ἄρα, ὦ “Δάχης, εἰδέναν αὐτὸ ὃ, τι ἐστί. ΔΑ. 

Φαμὲν μέντοι. ΣΏ,. Οὐκοῦν ὃ, γεΐσμεν, καν εἴς 
ποιμὲν δὴ που τέ ἐστε; ΔΑ͂. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. 
Πὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὲ ὅλης ἀρετῆς σκοπῶμεν 
εὐϑέως (πλέον γὴὺρ ἴσως ἔργο») ἀλλὰ μέρους τινὸς 
πέρι πρῶτον ἔδωμεν, εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέ- 
γαι" καὶ ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκὸς, ῥάων ἡ σκέψις ἔσται. 
“1.4. .1λλ᾽ οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώχρατες, ὧς σὺ βού- 
λεῖ.. ΣΩς Τέουν ἂν προελοίμεϑα τῶν τῆς ἀρετῆς 
μερῶν; ἢ) δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὁ τείνειν δοχεῖ ἡ 
ἐν τοῖς ὅπλοις μάϑησις; δοκεὶ δέ που τος πολλοὶς 
εἰς ἀνδρίαν. ἢ γάρ; ΔΑ. Καὶ μάλα δὴ οὕτω δοκεῖ. 
ΣΏ,, Τοῦτο τοένυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ «4ά- 

χης, εἰπεῖν, ἀνδρέα τί ποτ᾽ ἐστίν" ἔπειτα μετὰ τοῦ- 
τὸ σχεψώμεϑα καὶ ὅτῳ ἂν τρόπῳ τοῖς νεανέσκοις 
παραγένοιτο, καϑόσον οἷόν τε ἐξ ἐπιτηδευμάτων τε 

καὶ μοϑημάτων παραγενέσθαι. ἀλλὰ πειρῶ εἰπεῖν 
ὃ ἰαρ πὰ τί ἐστιν ἀνδρία. 44. Οὐ μὰ τὸν Δία. ὦ 

τἸορη μοῦ οὗ χαλεπὸν εἰπεῖν. εἶ γάρ τις ἐϑέλοι 

ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους, καὶ 
μὴ φεύγοι, εὖ ἰσϑ' ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη. ΣΩ. Εὖ 
μὲν λέγεις, ὦ «ἄχης" ἄλλ᾽ ἴσως ἐγὼ αὕτιος, οὔ σα- 
φῶς εἰπὼν, τὸ σὲ ἀποκρίνεσθαι μὴ τοῦτο ὃ διαγο 
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4 [.] 9. .δἹ ΠΥ Ὁ 

οὕμενος ηρόμην, ἀλλ ἕτερον. «ἹΑ͂. Πῶς τοῦτο λὲ: 
γεις, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. -Εγὼ ρῦσαι, ἐὼν οἱός τὲ 

γένωμαι. ἀνδυεῖός που οὗτος ὃν καὶ σὺ λέγεις, δὲ 

δ τῇ τάξει μενῶν μάχεται τοῖς πολεμίοις. ΔΑ. Ἔ- 

γωγ' οὖν φημί. ΣΙΩ. Καὶ γὰρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὖ ὅδε,, 
ὑς ἂν φεύγων μάχηται τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ μὴ μέ- 

γων; «ΠΑ͂. Πῶς, φεύγων; «Σ4). ᾿Ὡσπὲ ἐρ ποῦ καὶ, 
᾿ 32 Γῳ 

Σκύϑαι λέγονται οὔ ἧττον φεύγοντες ἢ διώκοντες 
μάχεσθαι. καὶ Ὅμηρος που ἐπαινῶν ἐθὰς τοῦ 4:-᾿ 
γείου ἵππους, --- Κραιπνὰ μαλ᾽ ἔνϑα καὶ ἔνϑα --- 
Ψ» 5 ᾿ Ξ ΕῚ ᾿ ᾿ 

ἔφη αὐτοὺς ἐπίστασθφαν --- διώκειν ηδὲ φέβεσθαι." 
2 ᾿ 

καὶ αὐτὸν τὸν «Αἰνείαν κατὸὺ τοῦτ᾽ ἔνε ὠμέασε, κατὰ 
᾿ Ὁ ΓΑ. 2 “5 

τὴν τοῦ φόβϑου ἐπιστήμην" καὶ εἶπεν αὐτὸν εἶναι 
Υ̓͂ ΄ ον» ας Ἵ οὖ 5 

μήστωρα φόβοιο. «ΔΑ. Καὶ καλῶς γε, ὦ Σώκρατες" 
ἌΣ Ὁ ᾿ 5» Ἃ ᾿ 

σερὺ ἁρμάτων γὰρ ἔλεγε. καὶ σὺ τὸ τῶν Σκυϑῶν, 
ὑπσπδὼ» πέρι λέγεις. τὸ μὲν γὰρ ἱππικὸν τὸ ἐκείνων. 

τι ; ᾿ ϑπρς Υ Υ -“Ὕ ε-- ᾿ 

οὕτω μάχεται" τὸ δὲ ὁπλιτικὸν τόγε τῶν “Ελλήνων, 

ὡς ἐγὼ λέγω. Σ.Ώ. Πλὴν γ᾽ ἴσως, ὦ “Πάχης, τὸ .Δα- 
κεδαιμογέων. “Ἰακεδαιμονέους γάρ φασιν ἔν Πλα-᾿ 

ΟἿ - 3 

ταιαΐς, ἐπειδὴ πρὸς τοῖς γεῤῥοφόροις ἐγένετο, οὔχ΄. 

β 
β β 
β 

ἢ ῃ 3 ᾿ 4 

ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς μάχεσθαι, ἀλλὰ φεύὺ- 
γειν" ἐπειδὴ δ᾽ ἐλύϑησαν αἵ τάξεις τῶν Περσῶν, 
ἀναστρεφομένους ὥσπερ ἱππέας μάχεσθαι, καὶ οὕτω 
γικῆσαν τὴν ἐκεῖ μάψην. «Α Αἴ. ᾿Αληϑῇ. λέγεις. ΣΏ. 

οῦτο τοίνυν αἴτιον ἔλεγον ὅτι ἐγὼ αἴτιος μὴ καλῶς 
σὲ ἀποκρίνασϑαι, ὅτι οὗ καλῶς ἠρόμην. βουλόμενος 
γὰρ πυϑέσθαι μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτικῷ ἂνπ 
δρείους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἱππικῷ, καὶ ἐν ξύμ-᾿ 
σταγντι τῷ πολεμικῷ εἴδει, καὶ μὴ μύνον τοὺς ἐν τῷ 
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πολέμῳ, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν ϑάλοτταν 
κινδύνοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ ὅσοι 7 πρὸς νόσους, 
καὶ ὅσοι πρὸς πενίας, ἣ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ, ἀγ- 

δρεῖοι εἰσί" καὶ ἔτι αὖ μὴ μόνον. ὅσοι πρὸς λύπας 
ἀνδρεῖοι εἰσὶ», ἢ φόβους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐπιϑυμίας 

ἢ ἡδονὰς δεινοὶ μάχεοϑαι, καὶ μένοντες ἢ ἀναστρέ- 
φοντες. εἰσὲ γάρ ποὺ τινὲς, ὦ «“άχης, καὶ ἕν τοὶς 

τοιούτοις ἀνδρεῖοι. ΛΑ͂. Καὶ σφόδρα, ὦ Σώκρα- 
τες. ΣΏ,. Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοι εἰσίν" 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν, ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ᾽, ἐν λύπαις, οἵ δ᾽, 

ἐπιϑυμίαις, οἵ δ᾽ ἐν φόβοις, δὴν ἀνδρίαν εἰράρολο 
οἵ δέ γ᾽ οἶμαι, δειλίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς τούτοις. ΛΑ͂. 

Πάνυ γε. ΣΏ. Τὶ ποτε ὃν ἑκάτερον τούτων, τοῦ- 

το ἐπυνϑανόμην. πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν, ἀνδρίαν 
πρῶτον, τί ὃν, ἐν πᾶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν. ἢ 

οὕπω καταμανϑάνεις ὃ λέγω; ΔΑ. Οὐ πάνυ τοι. 
ΣΩ. ᾿1λλ ὧδε λέγω, ὥσπερ ἂν εἰ τάχας ἠρώτων τὸ 
ποτ᾿ ἐστὸν, ὃ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὃν ἡμῖν, καὶ 
ἐν τῷ κιϑαρίζειν, καὶ ἐν τῷ λέγειν, καὶ ἐν τῷ μαν- 

ϑάγνειν, καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. καὶ σχεδόν τι αὐτὸ 
μεκτήμεϑα, οὗ καὶ πέρι ἀξιον λέγειν, ἢ ἐν ταῖς τῶν 

χειρῶν πράξεσιν», ἢ ἡνὐϑω ἢ στόματός τε καὶ φω- 

γῆς, ἢ διανοίας. ἢ οὐχ οὕτω καὶ σὺ λέγεις; ΑΑ. 

Πάνυ 78: .ΣΏ. Εἰ τοένυν τις μὲ ἔθομαρι ὦ Σώχκρα- 
τες, τί λέγεις τοῦτο ὃ ἐν πᾶσιν ὃν ομάζεις τοιχυτῆτο: 

εἶναι, εἴποιμ ἂν αὐτῷ ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολ- 

λὰ ἡδδοδενμννν δι άμμον, ταχυτῆτα ἔγωγε καλῶ 
καὶ περὶ φωνὴν, καὶ περὶ δρόμον, καὶ ὑπεθὰ τἄλλα 
πάντα. ΔΑ. Ορϑῶς γε σὺ λέγων. 5.2. Πειρῷ 
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δὴ καὶ σὺ, ὦ “άχης, τὴν ἀνδρίαν οὕτως εἰπεῖν, τίς. 

οὔσα δύναμις, ἢ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ, καὶ ἐν᾿ 
ἅπασιν οἷς δὴ νῦν ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀν-᾿ 
δρία κέκληται. ΔΑ. Δοκεῖ τοίνυν μοι καρτερία τὶς 
εἶναι τὴς ψυχῆς, εἰ τὸ γε διὰ πάντων περὲ ἀνδρίας | 

πεφυκὸς δεῖ εἰπεῖν. Σ.Ώ.. ᾿1λλὰ μὴν δεῖ, εἴγε τὸ ἐφω- ' 
τώμενον ἀποκρινούμεϑα ἡμῖν αὐτοῖς. τοῦτο τοΐνυν 

ἔμοιγε φάγνεται ὃτι οὐ πᾶσά γε, ὡς ἐγῴμαι, καρτε-" 
οἷα, ἀνδρία σοὶ φαίνεται. τεκμαίρομαι δὲ ἐνιθόμϑει 
σχεδὸν γάρ τι οἶδα, ὦ «Ἱάχης, ὅτι τῶν πάνυ καλῶν, 

πραγμάτων ἡγῇ σὺ ἀνδρίαν εἶνα. 44. Εὖ μὲν, 
οὖν ἴσϑι ὅτι τῶν καλλίστων. ΣΙ. Οὐκοῦν ἡ μὲν 
μετὰ φρονήσεως καρτερία, καλὴ καγαϑὴήὴ. Α4.Πάώ-᾿ 
γυ γε. ΣΏ. Τὶ δ᾽ ἡ μεὲ ἀφροσύνης; οὐ τοὔναν- 
τίον “ταὑτῃ βλαβερὰ καὶ κακοῦργος; αν] 4; ὩΝΧΙῚ 

ΣΙ. Καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναν τὸ τοιοῦτον ὃν 
κακοῦργ ὁν τὲ καὶ βλαβερόν; “1.4. Οὕὔχουν δίκαιόν 

γε, ὦ Σώχρατεςς.ς ΣΩΏ. Οὐκ ἄρα τὴν γε τοιαὐτην 

καρτερέαν, ἀνδρίαν ὁμολογήσεις εἶναι, ἐπειδήπερ οὐ 
καλὴ ἐστιν" ἡ δὲ ἀνδρία καλόν ἐστιν. 414. ᾿Αληθῆ Ϊ 

β λέγεις, ΣΩ,. Ἢ φρόνιμος ἄρα καρτερία, κατὰ τὸν 
σὸν λόγον, ἀνδρέα ἂν εἴη. «14. Ἔοικεν. Σ.Ω. Ἴδω- 
μὲν δὴ, ἡ εἰς τέ φρόνιμος" ἢ ἢ εἰς ἅπαντα καὶ τὰ 
μεγάλα καὶ τὰ σμικρά" οἷον, εἴτις καρτεροὶ ἀναλί- 

σπων ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλεο- 

γεχτήσεται, τοῦτον ἀνδρεῖον καλοῖς ἄν; ΛΑ. 1ὰ 

4. οὐκ ἔγωγε. ΣΩ. Ἀλλ οἷον, εἴτις ἰατρὸς ὧν, 
περιπνευμογίᾳ τοῦ υἱέος ἐχομένου, ἢ ἄλλου τιγὸς, 
καὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν δοῦναι, μὴ κάμπτοιτο, 
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ἀλλὰ καρτεροῖ; «ΛΑ͂. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν οὐδ᾽ αὕτη. 
ΣΏ. ᾿1λΧ᾽ ἐν πολέμων καρτεροῦντα ἄνδρα, καὶ ἐϑὲέ- 
λονγτα μάχεσϑοι, φρονίμως λογιζόμενον . εἰδότα μὲν 
ὅτι βοηϑήσουσιν ἄλλοι αὐτῷ, «πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ 
φαυλοτέρους μαχεῖται ἢ μεϑ' ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ 
χωρία ἔχειν κρείττω" τοῦτον τὸν μετὰ τῆς τοιαύτης 

φρονήσεως καὶ παρασκευῆς καρτεροῦντα, ἀνδρειότε- 

ρον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ στρατοπέδῳ ἐϑὲ- 

λονταὰ ὑπομέγειν τε καὶ καρτερεῖν; ἍΔΑ͂. Τὸν ἐν τῷ 
ἐναντέῳ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σ'Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν 
ἀφρογεστέρα γ8ὲ ἡ τούτου ἢ τοῦ ἑτέρου καρτερία. 
ἍΑ. ᾿1ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. Καὶ τὸν μετ᾽ ἐπιστήμης 
ἄρ᾽ ἱππικῆς καρτεροῦντα ἐν ἱππομαχίᾳ, ἥττον φή- 
σεις ἀνδρεῖον ΠΣ ἢ τὸν ἄνευ ἐπιστήμης; ΛΑ. 
Ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.2. Καὶ τὸν μὲν μετὰ σφενδονη- 
τικῆς, ἢ τοξικῆς, ἢ ἄλλης τινὸς τέχνης καρτεροῦντα; 

4. Πάνυ γε. ΖΣ.Ώ. Καὶ ὅσοι ἐὰν ἐϑέλωσιν εἰς 
φρέαρ καταβαίνοντες καὶ κολυμβῶντες καρτερεῖν, ἔν 
τούτῳ τῷ ἔργῳ μὴ ὄντες δεινοὶ, ἢ ἔν τινι ἄλλῳ τοι- 
οὗτῳ, ἀνδρειοτέρους φήσεις τῶν ταῦτα δεινῶν; ΔΛΑ͂. 

Τί γὰρ ἂν τις ἄλλο φαίη, ὦ “Σώκρατες; “Ὁ ού- 

δὲν, εἴπερ οἵοιτό γε οὕτως. «1.4. ᾿Αλλὰ μὴν οἶμαι 
γε. ΣῺ. Καὶ μὴν που. ἀφρονεστέρως δι, ὦ «Ἱάχης, 

οὗ τοιοῦτοι κινδυγεὐύουσέ τε “καὶ καρτεροῦσιν, ἢ οἱ 
μετὰ τέχνης αὐτὸ πράττοντες. 144. Φαίνονται. ΣΏ. 
Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις ἐν 
τῷ πρόσϑεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά; ΛΑ. 
Πάνυ γε. ΣΏ. Ἢ δὲ γε. ἀνδρία ὡμολόγητο καλό; 

τὶ εἶναι. 44, (Ὡμολόγητο γάρ. ΣΩ. Νῦν δ᾽ αἱ 
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πάλιν φαμὲν, ἐκεῖνο τὸ αἰσχρὸν, τὴν ἄφρονα καρτέ- 
θησιν, ἀνδρίαν εἶναι. «ΔΑ. ᾿Βοίκαμεν. ΣΩ.. Κα- 
λῶς οὖν σοι ὀφεθῖσοιι λέγειν; «14. Μὰ τὸν Δ", 
ὦ “Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα που, κα- 

τὸ τὸν σὸν λόγον, δωριστὶ Ἰρβόμμηϑο ἐγὼ τὸ καὶ 
σὺ, ὦ άχης" τιὰ η.9 ἔργα οὐ ξησῴρμῖ, ἡμὶν τοῖς 

λόγοις. ἔργῳ μὲν γὰρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἀν τις ἡμᾶς 
ἀνδρίας μετέχειν" λόγῳ δ᾽ ὡς ἐγῴῷμαι, οὐκ ἂν, δ8ἱ 
νῦν ἡμῶν ἀκούσει διαλεγομένων. «4. ᾿᾿ληϑέστατα 
λέγεις, ΣΩ. Τί οὖν; δοκεῖ καλὸν εἶναι, οὕτως 

ἡμᾶς διακεῖσθαι; 441. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 1Σ.2.. Βού- 
λὲὲ οὖν ᾧ λέγομεν πειϑόμεϑα, τό γε τοσοῦτον; ΔΑ͂. 

Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο; καὶ τίνει τοὺύτῳ;ϑἨ «ΧΣ.Ώ. Τῷ λό- 

γῳ ὃς καρτερεῖν κελεύει. εἰ οὖν βούλει, καὶ ἡμεῖς 
ἐπὶ τῇ ζητήσει ἐπιμεένωμέν τὲ καὶ κορτερήσωμεν" 

ἵνα μὴ καὶ αὐτῶν ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρία καταγελάσῃ, 
ὅτι οὐκ ἀνδρείως αὐτὴν ζητοῦμεν: εἰ ἄρα πολλάκις 

αὐτὴ ἡ καρτέρησις ἐστὲν ἀνδρίας, 44. ᾿Εγὼ μὲν 
ἕτοιμος, ὦ Σώκρατες, μὴ προαφίστασϑαι" καίτοι 
ἀήϑης γ᾽ εἰμὴ τῶν τοιούτων λόγων" ἀλλά τις μὲ καὶ 
φιλονεικία εἴληφε πρὸς τὰ εἰρημένα, καὶ ὡς ἀληϑῶς 
ἀγανακτῶ εἰ οὑτωσὶ ἃ νοῶ μὴ οἱόστ᾽ εἰμὲ εἰπεῖν. 

γοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε δοκῶ περὶ ἀνδρίας 0, τι ἐστίν" 

οὐκ οἶδα δ᾽ ὅπη με ἄρτι διέῳ ὑγεν, ὥστε μὴ ξυλλα- 
δεῖν τῷ λόγῳ αὐτὴν, καὶ εἰπεῖν ὃ, τι ἐστίν, ΣΙΏ. 

Οὐκοῦν, ὦ φίλε, τὸν ἀγαϑὸν κυνηγέτην μεξαϑεῖν 
χρὴ, καὶ μὴ ἀνιέναι. 4. Παντάπασι μὲν οὖν. 
Σ.Ω. Βούλει οὖν καὶ Ἰνυκίαν τόνδε παροθίριλῥνμρν ἐπὲ 
τὸ κυνηγέσιον, δἶτι ἡμῶν εὐπορώτερύς ἔστι; .Λ 4. 
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Βούλομαι. πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Ἴϑι δὴ, ὦ Νικία; 
ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ ἀποροῦσι 
βοήϑησον, δἴτινα ἔχεις δύναμιν. τὰ μὲν γὰρ δὴ Ἵ- 
μέτερα ὁρᾷς ὡς ἄπορα" σὺ δ᾽ εἰπὼν ὅ,, τι ἡγῇ. ἂν- 
δοίαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔκλυσαι, καὶ αὐτὸς 

ἃ νοεῖς τῷ λόγῳ βεβαίωσαι. ΝΙ. “Ζοκεῖτε τοίνυν 
μοι πάλαι οὐ καλῶς, ὦ Σώκρατες, δοίζεσθϑαι τὴν ἂν- 
δοίαν. ὁ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη καλῶς λέγοντος ἀκήκοα, 

τούτῳ οὐ χρῆσϑε. Σ.2. Ποίῳ δὴ, ὦ υιικία; ΜΙ. 
Ἵ]ολλάκις ἀκήκοα σοῦ λέγοντος, ὅτι ταῦτα ἀγαϑὸς 
ἕκαστος Ἰμῶν, ἅπερ σοφός" ἃ δὲ ἀμαϑὴς, ταῦτα δὲ 
δός: ΣΥ: ““ληϑῆ μέντοι »" “1Ἶα λέγεις, ὦ Τγικέκ, 

ΝΙ. Οὐκοῦν εἴπερ ὃ ἀνδρεῖος ἀγαϑὸς, δηλονότι σο- 
φός ἐστιν; ΣΩ. Ἤκουσας, ὠ “άχης; «ΔΆ. Ἔγω- 

γε" καὶ οὐ σφόδρα γε μανϑάνω ὃ λέγει. ΖΣΩ..4λλ 
ἐγὼ δοκῶ μανϑάνειν" καὶ μοι δοκεῖ ὃ ἀνὴρ σοφίαν 
τινὶ τὴν ἀνδρίαν λέγειν. «Ἵ4. Ποίαν, ὦ Σώκρατες, 
σοφίαν; 1... Οὐκοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς; “4. 
Ἔγωγε. ΣΩΏ. Ιϑι δὴ, αὐτῷ εἰπὲ, ὦ νυικία, ποία 

οοφέα ἀνδρία ἂν εἴη, κατὰ τὸν σὸν λόγον. οὐ γάρ 

που ἢ γὲ αὐλητική. ΝΙ. Οὐδαμῶς. ΣΏ. Οὐδὲ 
μὴν ᾿ κιϑαριστική. ΝΙ. Οὐ δῆτα. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τίς 
δὴ αὕτη, ἢ τίνος ἐπιστήμη; «14. Πάνυ μὲν οὖν 
ὀρϑῶς αὐτὸν ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες" καὶ εἰπέτω γε 

τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι. ΝῚ. Ταύτην ἔγωγε, ὦ 4ὠ- 
χης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ ϑαῤῥαλέων ἐπιστήμην, καὶ 
ἐν πολέμῳ, καὶ ἐν τοὶς ἄλλοις ἅπασιν. 414. ΄Ὡς ἄ- 

τοπὰ λέγει, ὦ “Σώκρατες. Σ.Ώ. Πρὸς τί τοῦτ᾽ εἶπες 
βλέψας, ὦ Αύχης; «44. Πρὸς τί; χωρὶς δὴ πον 

Ῥχλτ. Τ. ΊΥ, δ 1 
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σοφία ἐστὶν ἀνδρίας. ΣΩ. Οὔκουν φησί γε Τνι- 
κίας. .Δ4.. Οὐ μέντοι μὰ Δία" ταῦτά τοι καὶ λη- 
ρεῖ. ΣΏ. Οὐκοῦν διδάσκωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ μὴ λοι- 
δορῶμεν. ΝΙ. Οὔκ’ ἀλλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, 
““ἄχης ἐπιϑυμεῖν κἀμὲ μὲ μη. μηδὲν λέγοντα, ὅτι 
καὶ αὐτὸς ἄρτι τοιοῦτός τις ἐφάνη. «4. Πάνυ μὲν 

οῦν, ὦ ιικέα" καὶ πειράσομαί, γε ἀποφῇν αι. οὐδὲν 
χν λέγεις. ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταὶς νόσοις οὐχὶ οἵ ἴα- 

ΒΑῚ « 5 Ὁ .Ὁ» ᾽ 

τροὺ τὰ δεινὰ ἐπίστανται; ἢ οἱ ἀνδρεῖοι δοκοῦσί, 
σοι ἐπέστασϑαι; ἢ τοὺς ᾿ἠξ σὰ: σὺ ἀνδρείους κα- 

λεῖς; ΝΙ. Οὐδ᾽ ὅπωστιοῦν. «ΔΑ͂. Οὐδὲ γε τοὺς 

γεωργο ὺς οἶμαι. καΐτοι τά γε ἐν τῇ γεωργίᾳ δεινὼ 
οὗτοι δὴ που ἐπίστανται, καὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοὶ 
ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὑτῶν τέχναις δεινά τε καὶ ϑαῤ- 
ῥαλέα ἰσάσιν" ἀλλ΄ οὐδὲν τι μᾶλλον οὗτοι ἀνδρεῖοι 

εἰσίν. ΖΣΩ. Τὶ δοκεξ “άχης λέγειν, ὦ Νιικέοα; ξοικε 
μέντοι λέγειν τι. ΝΙ. Καὶ γὲρ λέγει γὲ τι, οὐ μὲν- 
τοι ἀληϑές, γε. ΣΩ. Πῶς δὴ; ΝΙ. Ὅτι οἴδταν 

τοὺς ἰατροὺς πλέον τὶ εἰδέναι περὺ τοὺς κάμνοντας, 

ἢ τὸ ὑγιεινὸν εἰπεῖν οἷόν τὲ καὶ νοσῶδες" οἵ δὲ δὴ 
τοι τοσοῦτον μόνον ἴσασιν. εἰ δὲ δεινόν τῳ τοῦτό 
ἐστι τὸ ὑγιαίνειν, μᾶλλον 1 ἢ τὸ κάμνειν, ἡγῇ σὺ του- 

τὶ, ὦ «Ἱάχης, τοὺς ἰατροὺς ἐπίστασϑαι; . ἡ οὐ πολ- 
λοῖς οἴει ἐκ τῆς γόσου ἄμεινον εἶναι μὴ ἀναστῆναι, 
ἢ ἀναστῆναι; τοῦτο γὰρ εἰπέ" σὺ πᾶσι φὴς ἀμει- 
γον εἶναι ζῆν; καὶ οὗ "πολλοῖς κρεῖττόν. γε τεϑνά- 

γαι; «14. Ἔγωγε τοῦτό γε. ΝΙ. Οἷς οὖν τεϑνείναι 
λυσιτελεῖ, ταὐτιὶὶ οἴει δεινὰ εἶναι καὶ οἷς ζῆν; .144. 
Οὐκ ἔγωγε. ΜΝ. ᾿Αλλὰ τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἰα- 

| 

| 
] 
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τροῖς γινώσκειν, 1) ὕλλῳ τινὴ δημιουργῷ, πλὴν τῷ 

τῶν δειγῶν ἐπιστήμονι; οἷον ἐγὼ ἀνδρεῖον ΠῚ 
ΧΩ. Καταγοεὶς, ὦ «Ἱχης, ὃ, τι λέγει. “1.4. Ἔγω- 

γε, ὅτι γε τοὺς ἴα ΤΣ γτεις καλεῖ τοὺς ἀνδρείους. τίς 

γὰρ δὴ ἄλλο ς εἴσεται ὅτῳ ἄμεινον ζῆν ἢ) τεϑγώναι; 

καίτοι σὺ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς μᾶντις εἶναι, 

ἢ) οὔτε μάντις, οὔτε ἀνδρεῖος ; ΝΥ. Τί δέ; μάντει 

αὖ οἴει προσήκειν, τὰ δεινὰ γινώσκειν καὶ τὰ ϑαῤ- 

ῥαλέα; ΛΑ. Ἔγωγε. τίνι γὰρ ἄλλῳ; ΝΙ." 
λέγω, πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιστε. ἐπεὶ μάντιν γε τὰ 
σημεῖα ρα δεῖ γιγγώσκειν τῶν ἐσομένων, εἴτέ τῷ 

ϑάνατος, εἴτε νόσος, εἴτε ἀποβολὴ χρημάτων ἔσται, 

εἶτε γίχη, εἴτε ἧιτα 1] πολέμου, ἢ ἄλλης τινὸς ἄγω- 
γίας. ὅ, τι δὲ τῳ ἄμειγον τούτων 1) παϑεῖν ἢ μὴ 
παϑεῖν, τὶ μᾶλλον μάντει προσήκει κρῖναι, Ἂ ἄλλῳ 
ὁτῳοῦν»; «414. 4λλ: ἐγὼ τοῦτο οὐ ΒΑΡ ΌΣ ὦ; ὦ Σώ- 
κρατες, ὃ, τι βούλεται λέγειν. οὔτε γὰρ μάντιν, 
οὔτε ἰατρὸν, οὔτε ἄλλον οὐδένα δηλοῖ ὄντινὰ λέγει 
τὸν ἀνδρεῖον, εἰ, μὴ εἰ ϑεόν τινὰ λέγει αὐτὸν εἶναι. 
ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται Ἱγικίας οὐκ ἐθέλειν γενναίως 
ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει, ἀλλὰ στρέφεται ἄνω καὶ 
κάτω, ἐπιιρυπτόμενος τὴν αὑτοῦ ἀπορίαν. καίτοι 
κἀν ἡμεῖς οἷοί τε ἦμεν ὄρτι ἐγώ τε καὶ σὺ τοιαῦτα 
στρέφεσϑαι, εἰ ἐβουλόμεϑα μὴ δοκεῖν ἐναντία ἡμῖν 
αὐτοῖς. λέγειν. εἰ μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν οἵ 

λόγοι 1 ἤσαν, εἶχεν ἀν τινὰ λόγον ταῦτα ποιεῖν" γῦν 
δὲ τί ἂν τις ἐν ξυνουσίᾳ τοιᾷδε μάτην κενοῖς λόγοις 

αὐτὸς ἂν αὑτὸν κοσμοῖ; ΣΙΩ. Οὐδὲν οὐδ᾽ ἐμοὶ δο- 

κεῖ, ὦ άχης" ἀλλ δρῶμεν μὴ Ἰνγικέας οἴεται τὸ λ΄- 

12 
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ἵ Ἀ δ ΘΑ ΓΝ ε" σεν κς 
γειν, καὶ οὐ λόγου ἐνεχὰα ταῦτα λέ ὅγει. αὐτοῦ οὖν 
σαφέστερον πυϑώμεϑα τί ποτὲ νοδῖ" καὶ ἐών τι 
φαΐνηται λέγων, ξυγχωρησόμεϑα " εἰ δὲ μὴ, διδάξο- 
μεν. «14. Σὺ τοΐνυν, ὦ Σώχρατες, εἰ βούλει πυν- 
ϑάνεσθαι, πυνϑάνου" ἐγὼ δ᾽ ἴσως ἱκανῶς πέπυ- 
σμαι. ΣΩ.. ᾿41λλ᾿ οὐδέν μὲ κωλύει. κοινὴ γὰρ ἕσταιν 
ἡ πύστις ὑπὲρ ἐμοῦ - τὲ καὶ σοῦ. .4.4. ᾿άνυ μὲν οὖν. 

ΣΟ, “1ἐγε δή μοι, ὦ ἱνικία, μᾶλλον ὃ δ᾽ ἡμῖν (κοιγοὺ- 
μεϑα 70 ἐγώ τὲ καὶ “Δάχης τὸν λόγο») τὴν ἀνδρίαν, 
ἐπιστήμην φῆς δεινῶν τὸ καὶ ϑαῤδαλέων εἶναι; ΙΥΤ. 
ἔγωγε. ΖΣ. Τοῦτο δὲ οὐ παντὸς δὴ εἶναν ἀνδρὸς 
γνῶναι, ὅπότε γε μὴτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώ- 

σεται" μηδὲ ἀνδρεῖος ἔσται, ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην 
τὴν ἐπιστήμην προσλάβῃ. οὐχ οὕτως ἔλεγες ̓  ΝΙ. 
Οὕτω μὲν οὗν. ΠἸΝι Ἱατὸὼ τὴν παροιμίαν ἄρα τῷ 

ὄντι οὐκ ἂν πᾶσα ὗς γνοίη, οὐδ᾽ ἂν ἀνδρεία γέἕνοι- 
το. ΝΙ. Οὗ μοι δοκεῖ. ΣΏ. 4ἢλον δὲ, ὦ Νικία, 
ὅτι οὐδὲ τὴν Κρομμυωνίαν ὃν πιστεύεις σὺ γε ἂν- 
δρείαν γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω, οὐ πρίμν ", ἀλλ 
ἀναγκαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοντι, μηδενὸς θηρίου 
ἀποδέχεσθαι ἀνδρίαν" ἢ Ξυγχωρεῖν, ϑηρίον τὶ οὔ- 

τω σοφὸν ἐγ, στε ἃ ὀλίγοι ἐμθο νων ἰσασι, διὰ 

τὸ χαλεπὰ εἶναι γνῶναι, ταῦτα λέοντα, ἢ πάρδαλιν, 

ἢ τινα κάπρον φώναι εἰδέναι. αλλ ἀνάγκη ὁμοίως 
λέοντα καὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον καὶ πέϑηκον πρὸς ὧν- 
δρίαν. φάναι πεφυκέναι, τὸν τιϑέμενον ἀνδρίαν 
τυῦϑ᾽ ὅπερ σὺ τίϑεσαι. ΝΙ. Νὴ τοὺς ϑεοὺς καὶ 
εὖ λέγεις, ὦ Σώκρατες. “1.44. Καὶ ἡμῖν ὡς ἀληϑῶς 

τοῦτο ἀπόκριναι, ἃ Τγικία, πότερον σοφώτερα φὴς 



- 
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ες »ν -“ εν ᾿ ῃ « ᾽ ς - 
ἡμῶν ταῦτα εἰγαν τὰ ϑηρία, ἃ πάντες ὁμολογοῦμεν 
ἀνδρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος, τολμᾷς μη δὲ 
᾿Ξ - 3 ι ,΄ο «οὐ ΡῚ ᾿ » Γ 

ἀνδρεῖα αὐτὰ καλεὶν. Ν]. Οὐ γχρ τι, ὦ «ιίχης, 

ἔγω;ε ἀνδρεῖα καλῶ, οὔτε ϑηρία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν 

τ τὰ δείχο ὑπὸ ἀτοίας μὴ φοβούμενον, ἀλλ᾽ ἀφο- 
βον καὶ μωρόν. ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἶδέ μὲ ἀγ- 
δοεῖα κε Σὼ ἃ δ ἄγνοιαν οὐδὲν δέδοικεν; ἀλλ οἷ- 
μαι, τὸ ἄφοβον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ τα ὑτὸν ἐστι». 
ἐγὼ δὲ ἀνδρίας μὲν καὶ προμηϑείας πάνυ τισὶν ὁλί- 
οι οἶμαι; μετεῖναι" ϑρασύτητος δὲ καὶ τόλμης κα -- 

τ 

τοῦ ἀφόῤου μετὰ ἀπρομη δ 'ας, πάνυ πολλοῖς καὺ 
ἀνδρῶν παὶ γυναικῶν καὶ παίδων καὶ ϑηρίων. ταῖ- 
τὰ οὖν ἃ σὺ καλεῖς ἀνδρεῖα καὶ οἱ πολλοὶ, ἐχὼ ϑρα- 
σέα καλῶ" ἀνδρεῖα δὲ, τὰ φρόνιμα, περὶ ὧν "Ν Ὁ), 
“14. Θέασαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὖ ὃδε ἑαυτὸν δὴ, ὡς 
οἶξται, κοσμεῖ τῷ λόγῳ" οὖς δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν 
ἀνδρείους εἶναι, τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταὺ- 
τῆς τῆς τιμῆς. ΝῚ. Οὕκουν ἔγωγε, ὦ «“άχης" ἂλ- 

λὰ ϑάῤῥδει. φημὲ γάρ σε εἴναν σοφὸν, καὶ ««ἀμαχόν 
γε, εἰπέρ ἐστὲ ἀνδρεῖοι" καὶ ἄλλους γε συχνοὺς 4. 

ϑηναίων. «4.44. Οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, 
᾿ Σ Β οα 5 Ψ 

ἵνα μὴ μὲ φῇς ὡς ἀληϑῶς Αἰξωνέα εἶναι. ΣΏ. ΜΠ1η- 
δὲ γε εἴπῃς, ὦ «“άχης. καὶ γάρ μοι δοκεῖς οὐδὲ μὴ 
ἡυθῆσϑωι ὅ ὅτι ὃδε ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Φάμω- 

»"2 ε δ ΄ 

γος τοῦ ἡμετέρου ἑταίρου παρείληφεν" ὃ δὲ Ζἰάμων 
- Ἢ “᾿ ει ᾿ ἋὉ Ὁ 

τῷ Προδίχω πολλὰ πλησιάζει, ὃς δὴ δοκεῖ τῶν σο- 
φιστῶν κάλλιστα τὰ τοιαῦτα ὀνόματα διαιρεῖν, «1.4. 
Καὶ γὰρ πρέπει, ὦ Σώκρατες, σοφιστῇ τὰ τοιαῦτα 

πὰ ͵ ὃ ὃ νο «ε Ἢ 3. »- « 

μάλλον κομψεύεσθϑαι, ἢ ἀνδρὶ ὃν ἢ πόλις ἀξιοῖ αὐ» 
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τῆς προϊστάνγαι. Σ.Ώ,. Πρέπει μέντοι, ὦ μακάριε, 

τῶν μεγίστων προστατοῦντι, μεγίστης φρονήσεως 

μετέχειν. δοκεῖ δὲ μοι Νικίας ἄξιος εἶναι ἐπισκέ- 
ἡβθξηι ὅποι ποτὲ βλέπων τοὔνομα τοῦτο τίϑησι τὴν 
ἀνδρίαν. ΔΑ. Αὐτὸς τοίνυν σπόπει, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ. Τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστε. μὴ μέντοι μὲ 
οἴου ἀφήσειν σε τῆς κοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλιὰ 
πρόσεχε τὸν νοῦν, καὶ σὺ σκόπει τιὼ ἀμ χα ΕΊΣ 
Ταῦτα δὲ ἕστο, εἰ δοκεῖ χρῆναι. ΣΩ. ᾿Αλλὰ δοκεῖ, 
σὺ δὲ, Νικία, λὲγε ἡμῖν 1 πάλιν ἐξ ἀρχῆς, οἶσθ᾽ ὅτι 

τὴν ἀνδρίαν καὶ ἀρχς τοῦ λόγου ἐσκοποῦμεν, ὡς 
μέρος ἀρετῆς σκοποῦντες. ΝΙ͂, Πάνυ γε. Σ. Οὐκ- 

οὖν καὶ σὺ τοῦτο ἀπεκρίνω ὡς μόριον, ὄντων δὴ 
καὶ ἄλλων μερῶν, ἃ ξύμπαντα ἀρετὴ κέκληται; ἈΠ λες 

Πῶς γὰρ ούνυς Σιῆς ρ᾽ οὖν καὶ ὥπερ ἐγὼ, καὶ σὺ ταῦ- 

τα λέγεις; ἐγὼ δὲ καλῶ πρὺς ἀγδρίᾳ σωφροούνην, 
κιχὶ δικαιοσύνην, καὶ ἀλλ ἅττα τοιαῦτα. οὐ καὶ σὺ; 
ΝΙῚ Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Ἔχε δή. ταῦτα μὲν γὰρ 
ὁμολογοῦμεν. περὶ δὲ τῶν δεινῶν καὶ ϑα ὑῥαλέων 
σκεψώμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν ἀλλ ἅττα ἡγῇ, ἡμεῖς 
δὲ ἀλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἡγούμεθα, φράσομεν σοι" 
σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς, διδάξεις. ἡγούμεθα δ᾽ ἢ μεῖξ 
δεενιὰ μὲν εἶναν δὲ καὶ δέος παρέχει" ϑαῤδαλέα ὃ 

ἃ μὴ δέος πιχρέχει. δέος δὲ παρέχει οὗ τὰ γεγογότα 

οὐδὲ τὰ παρόντα τῶν καχῶν, ἀλλ τὰ προσδοκώμε- 
γα, δέος γὰρ εἶναι προσδοκίαν μδεἠντο κακοῦ. 
ἢ οὐχ οὕτω δοκεῖ καὶ σοι, ὦ «1ὦ, ζης; “Δ Α͂. άνν 

γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Τὰ μὲν ἡμέτερα τοῖ- 
γυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, ὅτι δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα 
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κακὰ φαμὲν εἶναι" ϑαῤῥαλέα δὲ, τὰ μὴ κακὰ ἢ ἄγα- 
ϑὸ μέλλοντα. σὺ δὲ ταύτῃ ἢ ἄλλῃ περὶ τούτων λέ- 
γειῖς; ΝΙ. Ταύτῃ ἔγωγε. Σ.Ώ. Τούτων δὲ γε τὴν 
ἐπιστήμην, ἀνδρίαν προσαγορεύεις; ΝΙ͂. Κομιδῇ 
γε. ΧΩ. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεϑα εἰ ξυνδοκεῖ 
σοΐ τε καὶ ἡμῖν. ΝΙ. Τὸ. ποῖον δὴ τοῦτο; ΣΏ. 
Ἐγὼ δὴ φράσω. δοκεῖ γὸὺρ δὴ ἐμοὶ τὸ καὶ τῷδε, 
περὶ ὕσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὖκ ἄλλη μὲν εἶναι περὶ 
γεγογότος, εἰδέναι ὅπη γέγονεν" ἄλλη δὲ περὶ γιγνο- 
μέγων, ὕπη γίγγεται" ἄλλη δὲ, ὅπη ἂν καἀλλιστὰ γέ- 
γοιτὸ καὶ γενήσεται τὸ μήπω γεγονός: ἀλλ᾽ ἡ αὐτή. 

οἷον περὶ τὸ ὑγιεινὸν εἰς ἅπαντας τοὺς χρόνους, οὐκ 

ἄλλη τὶς ἢ ἰατρικὴ, μέα οὖσα, ἐφορῷ καὶ γιγνόμενα 

καὶ 7εγονότα, καὶ γενησόμενα, ὅπη γενήσεται. καὶ 
περὶ τὰ ἐξ τῆς γῆς αὖ φυόμενα ἥ γεωργία ὡσαύτως 
ἔγεε. καὶ δὴ που τὼ περὶ τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν 
μαρτυρήσαιτε ὅτε ἡ στρατηγία κάλλιστα προμηϑ εῖ- 
ται, τὰ τὸ ἄλλα καὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαι. οὐδὲ 
τῇ μαντικὴ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ ἄρχειν, ὡς 
εἰδυῖα κάλλιον τὰ περὲ τὸν πόλεμον καὶ γιγγόμενλα 
καὶ γενησόμενα" καὶ ὃ νόμος οὕτω τάττει, μὴ τὸν 
μάντιν τοῦ στρατηγοῦ ἄρχειν, ἀλλὰ τὸν στρατηγὸν 
τοῦ μάντεως. φήσομεν ταῦτα, ὦ  «Ἱάχης; «ΤΆ. Φή- 

σομὲεν. ΣΏ. Τί δέ; σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, ξυμφήῆς; 
περὶ τῶν αὐτῶν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην καὶ ἐσομένων 

καὶ )ιγνομένων καὶ γεγονό τω» ἐπαΐειν; Ν]. Ἔγο)γ8. 
δοκεῖ γάρ μοι οὕτως, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Οὐκοῦν, 
ὦ ἄριστε, καὶ ἢ ἀνδρία, τῶν δειγῶν ἐπιστήμη ἐστὶ 
καὶ ϑαύῥαλέων, ὡς φῆς; ἢ γάρ; ΝῚ. Ναί. ΣΩ; 
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Τὰ δὲ δεινὰ ὡμολόγηται, καὶ τὰ ϑαῤῥαλέα, τὰ μὲν, 
μέλλοντα ὠμῶν τὰ δὲ, μέλλοντα κακὰ εἶναι. ἽΝΙ. 
Πάνυ γε. ΣΩ. Ἢ δὲ γ᾽ αὕτη ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν 
καὶ μελλόντων καὶ πάντως ἐχόντων εἶναι. ΙΝΙ. Ἔστι 

ταῦτα. ΣΩ. Οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν καὶ ϑαῤ- 
ῥαλέων ἡ ἀνδρία ἐπιστήμη ἐστίν. οὐ γὰρ μελλόν- 

των μόνον περὲ τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἐπαΐει, 
ἀλλὰ καὶ γιγνομένων καὶ γεγονότων, καὶ πάντως 
ἐχόντων, ὥσπερ αἷ ἄλλαι ἐπιστῆμαι. ΝΙῚ. Ἔοικε. 
ΣΩ. Ἰέρος ἄρα ἀνδρίας ἡμῖν, ὦ νγικέα, ἀπεκρίνω 
σχεδόν τι τρίτον - καίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν ὅλην ἀν- 
δρίαν ὁ, τι εἴη. καὶ νῦν δὲ, ὡς ἔοικε, κατὶ τὸν σὸν 

λόγον, οὐ μόνον δεινῶν τὸ καὶ ϑαῤῥαλέων ἐπιστήμη 
ἢ ἀνδρέα ἐστὴν, ἀλλὰ σχεδόν τι ἡ περὶ πάντων ἀγα- 
ϑῶν τε καὶ κακῶν, καὶ πάντως ἐχόντων (ὡς γῦν αὖ 

ὁ σὸς λόγος) ἀνδρία. ὃν εἴη. οὕτως αὖ μετατέϑε- 
σαι; ἢ πῶς λέγεις, ὦ Νικία; ΝΙ. ᾿Ἔμοιζε δοκεῖ, ὦ 
“Σώκρατες. ΣΏ. Ζοκεῖ οὖν σοι, ὦ δαιμόνιε, ἀπο- 
λείπειν ἂν τι ὃ τοιοῦτος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τὰ τε 

ἀγαϑὰ πάντα καὶ παντάπασιν ὡς γίγνεται, καὶ γε- 

φήσεται, καὶ γέγονε, καὶ τιὶὶ κακὰ ὡσαύτως; χαὶ τοῦ- 
τον οἴει σὺ ἐνδεῖ εἶναι σωφροσύνης, ἢ δικαιοσύνης 
τὸ καὶ ὁσιότητος, ᾧ γε μόνῳ προσήκει καὶ περὶ θεοὺς 
καὶ περὶ ἀνϑρώπους ἐξευλαβείσϑαὶ τε τιὶ δεινὰ καὶ 
τὰ μὴ, καὶ τἀγαϑὰ πορίξεσθαι; ἐπισταμένῳ ὀρϑῶς 
προσομιλεῖν; ΤΩ “Ἵέγειν τὶ, ὦ “ὠγράτες, μοὶ δο- 

ΕΘ ΣΙ͂Σ, Οὐκ ἄρα, ὦ Νικία, μόριον ἀρετῆς ἂν 

εἴη τὸ γῦν σοὶ λεγόμενον, ἀλλὰ σύμπασα ἀρετή. ἹΝ]. 
“ἴοικε. Σ,Ώ. Καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρίαν μό- 

΄- 
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ριον εἶναι ἕν τῶν τῆς ἀρετῆς. ΝΙ.Πφαμεν γάρ. 
ΣΙ), Τὺ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται. ΝΙ. Οὐκ 
ἔοικεν. ΔΆ. Οὐκ ἄρα εὑρήκαμεν, ὦ ἱνικέα, ἀνδρέα 
ὕ, τι ἐστίν. ΝΙ. (ἰὴ φαι ὀμεϑα. ΔΑ. Καὶ μὴν 
ἔγωγε, ὦ φίλε Τυικία, μην σὲ εὑρήσειν, ἐπειδὴ ἐμοῦ 
κατεφρόνησας, “Σωκράτει ἀποκριναμένου. πάνυ δὴ 
μὲγ ἀλὴν ἐλπίδα εἶχον ὡς τῇ παρὰ τοῦ “ΠἸάμωνος σο- 
οίᾳ αὐτὴν ἀνευρήσεις. ΝΊ. 1ὐ γε, ὦ «Ἱάχης, ὅτι 

οὐδὲν οἴει σὺ ἔτι πρᾶγμα εἶναι, ὅτι αὐτὸς ἄρτι ἐφά- 
γ»ὴς ἀνδρίας πέρι οὐδὲν εἰδώς. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτε- 
θοὸς τοιοῦτος ἀγαφανήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέπεις. 

καὶ οὐδὲν ἔτει διοίσει, ὡς ἔοικε, σοὶ μετ ἐμοῦ μη δὲν 
εἰδέγαι ὧν προσήκει ἐπιοτήμην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ 

τὶ εἶναι. σὺ μὲν οὖν μοὶ δοκεῖς ὡς ἀληϑῶς ἀνϑρώ- 
ἄξιον πρᾶγμα ἐργάζεσθαι, οὐδὲν πρὸς αὑτὸν βλέ- 
πεῖν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι ἐμοὶ 
περὶ ὧν ἐλ ἔγομεν γῦν τε ἐπιεικῶς εἰρῆσϑαι, καὶ εἴτι 

αὐτῶν μὴ ἱκανῶς εἴρηται, ὕστερον ἐπανορϑώσεσϑαι, 
καὶ μετὰ ΖΦίάμωνος (οὗ σὺ ποῦ οἴει καταγελᾷν" καὶ 
ταῦτα, οὐδὲ ἰδὼν πώποτε τὸν Ζάμωγα) καὶ μετ 
ἀλλὼν- καὶ ἐπειδὰν βεβαιώσωμαι αὐτὼ, διδάξω καί 
σε, καὶ οὐ φϑογήσω. δοκεῖς γάρ μον καὶ μάλα 

σφόδρα δεῖσθαι ,μαϑεῖν. «4.41. Σοφὸς γάρ τοι σὺ, 
ὦ Νικία" ἀλλ ὅμως ἐγὼ “υσιμάχῳ τῷδε καὶ 11ε- 
λησίᾳ συμβουλεύω, σὲ μὲν καὶ ἐμὲ περὶ τῆς παιδείας 
τῶν γεανίσκων χαΐρειν ἐᾷν, Σωκράτη δὲ τουτονὶ, ὅ- 
πὲρ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι. εἰ γὰρ καὶ ἐμοὶ 
ἐν ἡλικίᾳ σαν οἵ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτα ἐποίουν. 
ΝΙ. Ταῦτα μὲν κἀγὼ ξυγχωρῶ, ἐάνπερ ἐθέλῃ Σὼ- 
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κράτης τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μηδένα ἄλλον 
ζητεῖν. ἐπεὶ κὰν ἐγὼ τὸν Ἰγικήρατον τούτῳ ἡδιστὰ 
ἐπ τ λαρέμα; εἰ ἐθέλοι οὗτος" ἀλλὰ γὰρ ὄλλους μοὺ 
ἑκάστοτε ξυτίστησι», τάν τι αὐτῷ περὶ τούτου μνη- 
σϑῶ" αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλει. βῳ ὅρα, ὁ “νυσίμαχε, 

εἶτ σου ἂν μᾶλλ ον ὑπακούοι Σ πράτης. «12. “ὦ 
καιόν γέ τοι, ὦ “εικία . ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ 
ἂν ἐθϑελήσαιμι ποιεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς 
πλοῦν πῶς οὖν φὴς ὦ “Σώχρατες; ὑπακούση 

ες 

τὶ, καὶ ξυμπροϑυμήσῃ ὡς βελτίστοις γενθῦθαι τοὶς 

μειρακίοις; Σ.Ώ. Καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ “Ζυσί- 

μαχε, τοῦτό γε, μὴ ἐϑόλειν τῷ ξυμπροθυμεῖσθαι ὡς 
- ᾿ “,ς " ' ε Ἕ 

βελτίότῳ γενέσθαι. εἰ μὲν σὖν ἐν τοῖς διαλόγοις 
ΠΕ 2: ᾿ ΕΝ Ι͂ ᾿ Ιδὸ "ὃ ὃ ἃ ᾿ ἰδό τοῖς ἀρτι ἐγὼ μὲν ἐφάνην εἰδὼς, τώδε δὲ μὴ εἰδότε, 

Υ Ρλ] 2 ας ΝῚ) 

δίκαιον ἂν ἣν ἐμὲ μάλιστα ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔογον παρα- 
καλεῖν. νῦν δ᾽ δμοίως γὰρ σιάντες ἐν ἀπορίᾳ ἐγεγό- 

3 ἢ 
μεϑα. τί οὖν ἂν τις ἡμῶν τινα ποοαιροῖτο; ἐμοὺ 
μὲν οὖν δὴ αὐτῷ δοκεῖ, οὐδὲ γα.  αλὲ ἐπειδὴ ταῦτα 

οὕτως ἔχει, σκέψασϑε ἄν τι δύξω συμβουλεύειν ὑμῖν, 
27 

ἐγὼ γὰρ φημὸ χρῆναι, ὦ ἄνδρες (οὐδεὲς γὼρ ἔκφορος 
᾿ ες -Ὁ 

λόγος) ποινῇ πάντας ἡμᾶς ζητεῖν, μάλιστα μὲν ἡμῖν 
σὺ τὶ “ ΝΜ τ " , π᾿ Υ Θ δ ν 

αὐτοῖς διδόσκαλον ὡς ἄριστον, δεόμεθα γὰρ, ἔπειτα 

καὶ τοῖς μειρακίοις" μήτε χρημάτων φειδομένους, 
, - Π ς --Ὁ 3 Ἁ ; ε 

αἧτε ἄλλου μηδενός" ἐὰν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἔχειν ὡς 
κω 3» «.- - ! ε “-“ γῦν ἔχομεν, οὐ ξυμβουλεύω. εἰ δὲ τις ἡμῶν κατα- 

» ς. , 3 Π 9 

γελάσεται, ὅτι τηλικοίδε ὄντες εἰς διδασκάλων ἀξιοῦπ. 
-ῳ ᾿ « “Ὁ “ 7 

μὲν φοιτᾷν, τὸν Ὅμηρον δοκεῖ μοι χρῆναι προβαάλα 
λεσϑαι" ὃς ἔφη, οὐκ ἀγαθὴν εἶγαι αἰδῶ κεχρημένῳ 

ἀνδρὲ παρεῖναι" καὶ ἡμεῖς οὖν ἐάσαντες χαίρειν εἶσ. 
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τις τὶ ἐρεῖ, κοινῇ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν μειρακέων ἐπι- 
Ἶ ᾽ ι 5 ᾽ » 

μέλειαν ποιησόμεϑα. ΑΥ̓͂. Ἐμοὶ μὲν ἀρέσκει, ὦ 
ὧν» ζὰ ͵ ἢ [«] 

Σώκρατες, ἃ λέγεις" καὶ ἐθέλω, ὁσῳπερ γεραίτατος 

εἰμ, τοσούτῳ προϑυμότατα μανϑάνειν μετὰ τῶν 
᾿ 2 ᾿ ’ " 

γεανίσκων. ἀλλά μου οὑτωσὶ ποίησον" αὔριον ἕω- 
͵ , ηὖ 32 ΄ ε' 

ϑὲν ἀφίκου οἴκαδε, χαὶ μὴ ἄλλως ποιήσης " ἵνα βου- 
͵ 2. ὦ « .ο' “ 

λευσώμεϑα περὶ αὐτῶν τοὗτων. τὸ δὲ νῦν εἶναι 
ι Γ "] ᾽ τ τ 

τὴν συνουσίαν διαλύσομεν. ΣΏ. ««λλὰ ποιήσω, ὦ 
-“΄ὦ’᾿ὦ δ.ωΟ ᾽ “ ᾿ 

υἹυσίμαχε, ταῦτα" καὶ ἥξω παρά σε αἴριον, ἐὰν 

ϑεὸς ἐθϑ ἕλῃ. 
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ΠΈΕΡΩ, δ ας 
ΜΑΤΕΥ ΟΣ 

ΤΑ ΤΟΥ͂ Ζ21ΗΜΟΓΟΥ͂ ΑΥ̓ΣΙΖῸΣ ΠΡΟΣΏΤΠΙΑ. 

ΣΩΚΡΑΤΙΙΣ, ἹΠΠΟΘΑΔΗΣ, ΚΥΤΠΣΊΠΠΟΣ, 
ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ, ΑΥ̓ΣΙ͂Σ. 

ΔΙ ΠΟΡΕΤΟΜΗ͂Ν μὲν ἐξ ᾿Ἀχαδημίας εὐθὺ Ζυ- 
πείου τὴν ἔξω τείχους, ὑπ αὐτὸ τὸ τεῖχος" ἐπεὶ δ᾽ 

ἐγενόμην κατὶ τὴν πυλίδα ἦ ἡ Πάνοπος κρήνη, ἐν- 
ταῦϑα συνέτυχον Ἱπποθάλει τε τῷ Ἱερωγύμου καὶ 
Ἰίτησίππῳ τῷ Παιανιεῖ, καὶ ἄλλοις μετὰ τούτων γε- 
ανίσκοις ἀϑρόοις συνεστῶσι, καὶ μὲ προσιόντα ὅ 
ἐπποϑάλης ἰδὼν, 2 Ω Σώκρατις, ἔφη, ποῖ δὴ πορεύῃ, 

καὶ πόϑεν; ὮΣξ καδημίαι, ἦν δ᾽ ἐγὼ, πορεύομαν 

ὐϑὺ «υκείου. “εῦρο δὴ, ἡ δ᾽ ὃς, εὐθὺς ἡμῶν οὐ 
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3 3, ς δ. 

παραβάλλεις; ἄξιον μέντοι. Ποΐ, ἔφην ἐγὼ, λέ- 
4 Γ ἡ »" - , 

γεις; καὶ παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς; Ζεῦρο, ἔφη, δεί- 

ξας μοὶ ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ τείχους περί βολόν τε 
τινὰ καὶ ϑύραν ἀνεῳγμένην. διατρίβομεν δὲ, ἡ δ᾽ 
ὃς, αὐτόϑι ἡμεῖς τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ 

Α ἤ 2] γτ ὟΝ ὙΜ. [ ΄ ᾿ Π ἣ 

καὶ καλοί. Ἔστι δὲ δὴ τί τοῦτο; καὶ τίς ἡ διατρι- 
ΓΙ ’ 2» ἣν ἃ δ᾽ “ « Υ 

βὴ; “Παλαΐίστρα, ἔφη, νεωστὶ φπκοδομημένη᾽ ἢ δὲ 
διατριβὴ ταπολλὰ ἐν λόγοις, ὧν ἡδέως ἀν σοι μετα- 
διδοῖμεν. Καλῶς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ποιοῦντες. Ζιδίάσκευ 

δὲ τίς αὐτόϑι; Σὸς ἑταῖρός γε, ἢ δ᾽ ὃς, καὶ ἐπαι- 
νέτης, ίκκος. Ζα Δία, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὐ φαῦλός 

γε ἀνὴρ, ἀλλ᾽ ἱκανὸς σοφιστής. ᾿Βούλει οὖν ἕπε-- 
σϑαι, ἔφη, ἵνα καὶ εἰδῆς τοὺς ὄντας αὐτόϑι; Αὐτοῦ 

-» ες ΣΕ ἢ ὙΠ᾿ σὰ ᾿ (Ἄκι τοὺ δς,,.» χ 
͵ τσοώτον ηδέως ΘΜΝΝ ΧΡ, ἕπι τῷ γ0 ἕσέιμι, “(Χο 

τίς ὃ καλός. ᾿.4λλος, ἔφη, ἄλλῳ ἡμῶν δοκεῖ, ὦ Σιών" 

κρατες. Σοὶ δὲ δὴ τίς, ὦ πων δολίου τοῦτό μοι 

εἰπέ. καὶ ὃς ἐρωτηϑεὶς ἠρυϑρίασε, καὶ ἐγὼ εἶπον, 
Ὦ παῖ “πρωνύμου, “ππόϑαλες, τοῦτο μὲ ἐν μηκέτι εἴ- 
πης, εἴτε ἐρᾷς του, εἴτε μὴ. αἷδα γὰρ ὅτι οὐ μόνον 
ἐρᾷς, ἀλλὰ καὶ πόῤῥω ἤδη εἰ πορευόμεγος τοῦ ἕρω- 

τος. εἰμὲ δ᾽ ἐγὼ τὰ μὲν ἄλλα φαῦλος καὶ ἄχρη- 
στος, τοῦτο δὲ μοί πὼς ἐκ ϑεοῦ δέδοται, ταχὺ οἵωτ᾽ 
εἶναι γνῶναι ἐρῶντά τε καὶ ἐρώμεγον. Καὶ ὃς ἀ- 
κούσας, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἡρυϑρίασεν. ὁ οὖν ν Ἱίτή- 

σίππος, Αστεῖόν 78, ἢ δ᾽ ὃς, ὅτι ἐρυϑριᾷς, ὦ Ἵππό- 

ϑαλες, καὶ ὀκνεῖς εἰπεῖν Σωκράτει τοὔνομα ἐὰν δ᾽ 
οὗτος καὶ σμικρὸν. χρόνον συνδιαωτρέψῃ σοὺ, παρα- 
ταϑήσεται ὗ ὑπὸ σοῦ ἀκούων ϑαμὰ λέγοντος. ἡμῶν 
γοῦν, ὦ “Σώκρατες, ἐκκεκώφωκε τὰ ὦτα, καὶ ἐμπὲ- 
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πληκὲ Αὐσιδος" ἂν μὲν δὴ καὶ ὑποπίη, εὐμάρεια 

ἡμῖν ἐστι, καὶ ἐξ ὕπνου ἐγρομένοις, “ύσιδος οἴεσθαι 

τοὔνομα ἀνούειν., καὶ ἃ μὲν καταλογάδην διη γεῖ- 
ται ἜΠῸ ᾧ ὄντα, οὐ πάνυ τοι δεινὰ ἐστιν" ἀλλ᾽ ἐπει- 

δὰν τοὶ ποιήματα ἡμῶν ἐπιχειρήσῃ καταντλεῖν, καὶ 

δ βμωῶτάι χαὶ ὁ ἐστι τούτων δεινότερον, ὅτι συγ 
καὶ ἄδει εἰς τι" παιδικὰ φωγῇ ϑαυμμούῳ, ἣν ἡμᾶς 

δεὶ ἀκούοντας ἀνέχεσϑαι. »ῦν δὲ ἐρωτώμενος ὑπὸ 
σοῦ ἐρυϑριᾷ. ἔστι δὲ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃ ὃ “σις, νέος τὶς, 

ὡς ἔοικδ " τευμαίρομαι δὲ, ὅτι ἀκούσας τοὔνομα, 
οὐκ ἔγγων. Οὐ γὰρ πάνυ, ἔφη, τὲ αὐτοῦ τοὔνομοι 
λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἔτε πατρόϑεν ἑπονομάξεται, διὰ τὸ 
σφόδρα τὸν πατέρα γιγνώσκεσθαι αὐτοῦ, ἐπεὶ εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι πολλοῦ δεῖ σὲ τὸ εἶδος ἀγνοεῖν τοῦ παιδός. 
ἑπκιχγὸς γέ καὶ ἀπὸ μόνου τοῦτον γιγνώσκεσϑαι. 
λὲχ ἔσϑω, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὗ τινός ἐστι. 4ημοκράτους; 
ἕφη, τοῦ «ἀϊξωγέως ὃ πρεσβύτατος υἱός. 1εἶεν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ, ὦ ππόϑαλες, ὡς γενναῖον καὶ γεανικὸν τοῦ- 
τον τὸν ἔρωτα πανταχῆ ἀνεῦρες. καὶ μοι ἴϑι ἐπί- 
δειῖαι ἃ καὶ τοϊοδε ἐπιδείμγυσαι ἵνα εἰδῶ εἰ, ἐπί.- 

στασαι ἃ χρὴ ἐραστὴν περὶ παιδικῶν πρὸς αὑτὸν ἢ 
πρὸς ἄλλους λὲχ είν. Τούτων δὲ τὶ, ἔφη, σταϑμῷ, 

ὦ “Σώκρατες, ὧν ὅδε λέγει; Πότερον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
καὶ τὸ ἐρὰν ἔξαρνος εἰ οὗ λέγει ὅδε; Οὐκ ἔγωγε, 

ἔφη. ἀλλὰ μὴ ποιεῖν εἰς τὰ παιδικὰ, μηδὲ συγγρά-. 
φειν. Οὐχ ὑγιαίνει, ἕφῃ ὃ Κτήσιππος, ἀλλὰ ληρεῖ 

τε καὶ μαένετοι. ΙΚαὶ ἐγὼ εἶπον, ὦ Ιππόϑαλες, οὔτι 

τῶν μέτρων δέομαι ἀκοῦσαι, οὐδὲ μέλος εἴτι, πεποίη- 
δ ι Γ 5 , “Ὁ ᾿ «“ 2ῳῷν 

χας εἰς τὸν γεαγίσκογ" ἀλλὰ τῆς διανοίας" ἵνα εἰδῶ, 
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τἶνα τρόπον προσφέρῃ πρὸς τὰ παιδικά. Ὅδε δὴ 
που σοὶ, ἔφη, ἐρεῖ. ἀκριβῶς γὰρ ἐπίσταται καὶ 
μέμνηται, εἴπερ, ὡς λέγει, ὑτι ἐμοῦ ἀεὶ ἀκούων δια- 

τεϑρύλληται. Ιγὴ τοὺς ϑεοὺς, ἔφη ὁ Κτήσιππος, 
πᾶνυ γε. καὶ γάρ ἐστι καταγέλαστα, ὦ «Σώκρατες. 
τὸ γὰρ ἐραστὴν ὄντα, καὶ διαφερό γτῶς τῶν ἄλλων 

τὸν γοῦν προσέχοντα τῷ παιδὶ, ἔδιον μὲν μηδὲν ἔχειν 
λέγειν, ὃ οὐχὶ κἀν παῖς εἴποι, πῶς οὐχὲ καταγέλα- 
στον, ἃ δὲ ἡ πόλις ὅλη ἀδεν περὶ Δημοχράτοις, καὶ 
“«Τὐσιδος, τοῦ πάππου τοῦ παιδὸς, καὶ πάντων πέρι 

τῶν προγόνων, πλούτους τε καὶ ἱπποτροφίας, καὶ 
γίκας 11υϑοῖ καὶ Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ, τεθρίπποις τε 
καὶ κέλησι, ταῦτα ποιεῖ τὲ καὶ λέγει. πρὸς δὲ τοὺ- 

τοις ἔτι τούτων κρογικώτερα. τὸν γὰρ τοῦ Ἣρα- 
κλέους ξενισμὸν πρώην ἡμῖν ἐν ποιὴμιετί τινι διήει, 

ὡς διὰ τὴν τοῦ “μρακλέους ξυγγένειαν ὃ πρόγονος 

αὐτῶν ὑποδέξαιτο τὸν Ἡφωμέα, γεγονὼς αὐτὸς ἐκ 
“ες τε καὶ τῆς τοῦ δήμου ἀρχηγέτου ϑυγατρύς" 
ἅπερ αἵ γραῖαι ἄδουσι" καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, 
ὦ Σώκρατες. ταῦ ἐστὶν ἃ οὗτος λέγων τε καὶ ᾷ- 
δων ἀναγκάζει καὶ ἡμᾶς ἀχροῦσϑαι. Καὶ ἐγὼ ἀκού- 
σας εἶπον, καταγέλαστε ἐπππόϑαλες, πρὶν γεγι ῆ- 

κέναι ποιεῖς τὸ καὶ ἄδεις εἰς αὐτὸν ἐγκώμιον; “4λλ 
οὔκ εἰς ἐμαυτὸν, ἔψη, ὦ “Σώκρατες, οὔτε ποιῶ, οὔτε 
ἄδω. Οὐ οἴει γε, ἣν δ᾽ ἐγώ, Τὸ δὲ πῶς ἔχει; 
ἔφη. Πάντων μάλιστα, εἶπον, εἰς σὲ τείνουσιν αὗ- 
ται αἱ ὠδυΐ, ἐὰν μὲν γὰρ ἕλῃς τὰ παιδικὰ τοιαῦτα 
ὄντα, κόσμος υοὲ ἕσται τὼ λεχϑέντα καὶ ἀσϑέντα, 
καὶ τῷ ὄντι ἐγκώμια, ὥσπερ γνεγικηκύτι, ὅτι τοιού- 
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»ἭἬ 3» »Ἁ4 ἢ ἐπ [ο δ" 
. ο !. . ᾿ τῶν παιδικῶν ὄτυχες " ἐὰν δὲ σε διαφύγῃ, ὅσῳ ἂν 

ΟῚ ΟΣ 3 2 ο΄ - 

μείζω σοὶ εἰρημένα ἢ ἐγκώμια περὶ τῶν σαιδικῶν, 
τοσούτῳ μειζόνων δόξεις καλῶν τε καὶ ἀγαϑῶῦῶν ἐστε- 
ρημένος, καταγέλαστος εἶναι. ὅστις οὖν τὸ ἐρωτι- 
κιὶ, ὦ φίλε, σοφὸς, οὐκ ἐπαινεῖ τὸν ἐρώμενον, ποὶν ἢ 

ἂν ἕλῃ, δεδιὼς τὸ μέλλον ὅπη ἀποβήσεται. καὶ ὕὅμα 
οἵ καλοὶ, ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐπαινῇ καὶ αἶξῃ, φϑο- 
γήματος ἐμπίπλανταν καὶ μεγαλ αὐχίας, ἢ οὐκ οἴει; 
ἜἜγωγε, ἔφη. Οὐκοῦν ὅσῳ ἂν μεγαλαυχότεθοι ὦσι, 

δυ σαλωτότεροι γίγνονται; ; Τὰ πύς γεν: Ποῦός Τιρὶ 
οὖ» ἄν σον δοκὴ ϑηρευτὴς εἶναι, εἰ ἀνασοβοῖ 3 η- 
ρεύων, καὶ δυσαλωτοτέραν τὴν ἄγραν ποιοῖ; δηλο- 

γότι φαῦλος. καὶ μὲν δὴ λόγοις τε καὶ ὠδαῖς μὴ κὴ- 
λεῖν, ἀλλ᾿ ἐξαγριαίνειν, πολλὴ ἀμουσία. ἢ γάρ; 
Ζοκεῖ μοι. Σκόπει δὴ, ὦ ππόϑαλες, ὅπως μὴ πῶ- 
σι τούτοις ἕνοχον σαυτὸν ποιήσης διὼ τὴν ποίησιν. 
καίτοι οἶμαι ἐγὼ, ἄνδοα ποιήσει; βλάπτοντα ἑαυτὸν, 

οὐκ ἄν σε ἐθέλειν δὲ ιολογῆσαι ὡς ἀγαϑός. ποτ᾽ ἐστὲ 
ποιητὴς, βλαβερὸς ὧν ἑαυτῷ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη. 

πολλὴ γὸρ ἂν ἀλογία εἴη. ἀλλὰ διὰ ταῦτα δὴ σοι, 
ὦ “Σώκρατες, ἀνακοινοῦμαι" καὶ εἴτι ἀλλο ἔχεις, 

αυμβούλευε, τίνα ἄν τις λόγον διαλεγόμενος 1) τέ 

πράττων, προσφιλὴς παιδικοῖς γένοιτο. Οὐ ῥέδιον, 

ἢν δ᾽ ἐγὼ, εἰπεῖν" ἀλλ᾽ εἴ μοι ἐθελήσαις αὐτὸν ποι- 

σαι εἰς λόγους ἐλϑεῖν, ἴσως ἂν δυναίμην ν σοὶ ἐπὸ- 

δεῖξαι ἃ χρὴ αὐτῷ διαλέγεσθαι, ἀντὶ τούτων ὧν λέ- 
7ει» οὗτοι καὶ ἄδειν φοαυΐ σε. 1λλ οὐδὲν, ἔφη, 
χαλεπόν. ἂν γὰρ εἰσέλϑης μετὼ Κιτησίππου τοῦδϑ, 
καὶ καϑεζόμενος διαλέγῃ, οἶμαι μὲν καὶ αὐτὸς πρός- 
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δισι" (φιλήκοος γὰρ, ὦ Σώκρατες, διαφερόντως ἐστὶ) 
καὶ ἅμα ὡς Ἑρμαϊα ἄγουσιν ἀναμεμιγμένοι, ἐν ταὖ- 
τῷ εἰσιν οἵ τε νεανίσκον παὶ οὗ παῖδες. πρόσεισιν 
οὖν σοι. εἰ δὲ μὴ, Κτησίππῳ συνήϑης ἐστὲ, διὸ ι μὴ, Κτησίππῳ συνήϑης ἐστὶ, διὰ 

ΒΝ] , , ι 4 

τὸν τούτου ἀνεψιὸν Ἱενέξενον. ἹΜενεξένῳ γὰρ δὴ 

πάντων βύλεσανι ἑταῖρος ὧν τυγχάνει. καλεσάώτω 

οὖν οὗτος αὐτὸν, ἐὰν ἄρα μὴ προσίῃ αὐτός. Ταῦ- 

τα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, χρὴ ποιεῖν. Καὶ ὅμα λαβὼν τὸν 
Κτήσιππον, προσήειν εἰς τὴν παλαίστραν. οἱ δ᾽ 
3) Ω «ες " " 39 Υ τ᾿ Υ 

ἄλλοι ὕστεροι ἡμῶν εσαν. εἰσελθόντες δὲ κατελά- 

βομεν αὐτόϑι τεϑυκότας τε τοὺς παῖδας, καὶ τὰ πε- 
ρὺ τὰ ἱερεῖα σχεδόν τε ἤδη πεποιημένα " ἀστραγαλέ- 
ζοντάς τε δὴ καὶ κεκοσμημένους ἅπαντας. οἵ μὲν 

Ξ 4 ὖς - 3η ὦ »» ; 27. « ᾿ - 
οὖν πολλοὶ ἐν τὴ αὐλὴ ὅπαιζον ἕξω" οἵ δέ τινες τοῦ 

ἧ 3 
ἀποδυτηρίου ἐν γωνίῳ ἠρτίαζον ἀστραγάλοις παμ- 
πόλλοις, ἐκ φορμίσκων τινῶν προαιρούμενοι. τοὺ- 

τους δὲ π περιέστασαν ἄλλοι ϑεωροῦντες" ὧν δὴ καὶ 

ὃ “Ἔὗὐσις ἣν, καὶ εἱστήκειν ἐν τοῖς παισί τὸ καὶ γεανί- 
σκοις ἐστεφανωμένος, καὶ τὴν ὄψιν διαφέρων" οὗ 

- " , 2! “δ 5η22 ὦ ᾿ 
τῷ καλὸς εἶναι μόνον, ἀξιος ἀκοῦσαι, ἀλλ ὁτι καλός 

2 «ς »ο“9ὔ 

τὸ κάγαϑός. καὶ ἡμεῖς εἰς τὸ καταντικρὺ ἀποχω- 
’ 7) ἢ ΕΣ τ 2 Γ ες Π 

θήσαντες ἐκαϑεζόμεϑα. ὴν γὺρ αὑὐτόϑι ἡσυχία, 

"καί τι ἀλλήλοις διελεγόμεϑα. περιστρεφόμενος οὖν 
ὁ “ὑσις ϑαμὰ ἐπεσκοπεῖτο ἡμᾶς, καὶ δῆλος ἣν ἐπι- 

ϑυμῶν προσελϑεῖν. τέως μὲν οὖν ἠπόρει τὸ καὶ 
5! , ' ΓΥ 

ὥκχγνεν μόνος προσιέναι" ἔπειτα ὃ Μενέξενος ἐκ τῆς 
3. αὖ “2 9 , ᾿ 

αὐλὴς μεταξὺ παίζων εἰσέρχεται" καὶ ὡς εἶδεν ἐμὲ 
2 χὰ ι 

τὸ χαὶ τὸν Κτήσιππον, εν παρακαϑιζησόμενος. ἰδὼν 
ΕΣ 2 , ΠΣ 

οὺν αὐτὸν ὁ ““ὖὑσις ἕσπετο καὶ συμπαρεκαϑέξετο με- 

Ῥιᾳατν. Ἐ. 1Υ. ες 
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τὰ τοῦ Μενεξένου. προσῆλθον δὴ καὶ οἵ ἄλλοι, 
καὶ δὴ καὶ ὁ πποθάλης, ἐπειδὴ πλείους ἑώρα ἐφι- 
σταμένους, τούτους ἐπηλυγαυάμενος, προέστη ἢ μὴ 
ᾧετο κατόψεσϑαι τὸν ὖσιν, δεδιὼς μὴ αὐτῷ ἀπε- 
χϑάνοιτο: καὶ οὕτω προσεστὼς ἠκροᾶτο. καὶ ἐγὼ 
πρὸς τὸν Πϊενέξενον ἀποβλέψας, Ὦ, παὶ “Ζημοφῶν- 
τος, ἢν δ᾽ ἐγὼ, πότερος ὑμῶν πρεσβύτερος; ἄμφισ- 
βιτοῦμεν, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ὁπότερος. γενναιότε- 
ρος, ἐρίζοιτ' ἂν, ἣν δ᾽ ἐγώ, Πάνυ γε, ἔφη. Καὶ 

μὴν ὁπότερος γε καλλίων, ὡσαύτως. ἐγελασάτην 

οὖν ἄμφω. Οὐ μὴν ὅπότερός γε, ἔφην, πλουσιώ- 
τέρος ὑμῶν, οὖκ ἐρήσομαι. φίλω γὰρ ἐστόν. ἢ 
γάρ; “Πάνυ γ᾽, ἐφάτην. Οὐκοῦν κοινὰ τὰ γε φί- 
λων λέγεται. ὥστε τούτῳ γε οὐδὲν διοίσετον, εἴπερ 
ἀλ ηϑὴ περὶ τῆς φιλίας λέγετον. Συνεφότην. Ἔπε- 

χείρουν δὴ μετὰ τοῦτο ἐρωτῶν τὐλρας 1 δικαιότερος 
καὶ σοφώτερος αὐτῶν εἴη. μεταξὺ οὖν τις προσελ- 

ϑὼν ἀνέστησε τὸν Μῆεγέξενον, φάσκων καλεῖν τὸν 
ποιδοτρίβην. ἐδόκει γάρ μοι ἱεροποιῶν τυγχάνειν. 
ἐκεῖνος μὲν οὖν ᾧχετο" ἐγὼ δὲ τὸν «ὑσιν ἠρόμην, 
Ἤπου, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ «ὐσι, σφόδρα φιλεὶ σὲ ὃ πατὴρ 
καὶ ἢ μήτηρ; Πάνυ γε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐκοῦν βού- 
λοιντο ἄν σε ὡς εὐδαιμονέστατον εἶναι; “Πῶς γὰρ 
οὔ; δ“ οκεῖ δέ σοι εὐδαίμων εἶναι ἄνθρωπος δου-- 
λεύων τὸ, καὶ ᾧ μηδὲν ἐξείη ποιεῖν ὧν ἐπιϑυμεῖ,; ὰ 
Δὲ οὐκ ἔμοιγε, ἔφη. Οὐκοῦν εἴ σε φιλεῖ ὃ πατὴρ 
(αὐ ἡ μήτηρ, καὶ εὐδαίμονα σὲ ἐπιϑυμοῦσι γενέ- 
σϑαι, τοῦτο παντὶ τρόπῳ δηλονότι προϑυμοῦνταν 
ὅπως ἂν εὐδαιμονοίης. Πῶς γὰρ οὐχί; ἔφη. ᾿Εῶ- 
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σιν ἀρά σε ἃ βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν ἐπιπλήττου- 
σιν οὐδὲ κωλύουσι ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιϑυμῇς; Ἰγαὲ 
μὰ Δία, ἐμὲ γε, ὦ “Σώκρατες, καὶ μάλα γε πολλὼ, 
ΜΌΡΟΝ Πῶς λέγεις; ἢν δ᾽ ἐγώ" βουλόμενοι 
σὲ μακάριον εἶναι, διακωλύουσι τοῦτο ποιεῖν ὃ ἂν 
βούλῃ; ὧδε δὲ μοι λέγε. ἣν ἐπιϑυμήσης ἕπί τινος 
τῶν τοῦ πατρὸς ἁρμάτων ὀχεῖσϑαι, λαβὼν τὰς ἡνίας 
ὅταν ἁμιλλᾶται, οὐκ ἂν ἐῴφέν σε, ἀλλὰ διακωλύοιεν; 
Μὰὼ “4 οὐ μέντοι ἂν, ἔφη, ἐῷεν. ᾿Αλλὰ τίνα μὴν; 
Ἔστι τὶς ἡνίοχος παρὰ τοῦ πατρὸς μισϑὸν φέρων. 

Πῶς λέγεις; μισϑωτῷ μᾶλλον ἐπιτρέπουσιν ἢ σοὶ 
ποιεῖν ὅ, τι ἂν βούληται περὶ τοὺς ἵππους, καὶ προς- 

ἕτι αὐτοῦ τούτου ἀργύριον τελοῦσιν; ᾿Αλλὰ τέ μὴν; 

ἔφη. “Ἁλλὰ τοῦ ὀρεκοῦ ζεύγους, οἶμαι, ἐπιτρέπουσί 
σοι ἄρχειν" καν εὺ βούλοιο λαβὼν τὴν μάστιγα τὖύ- 
πτειν, ἐΐῶεν ἂν. πόϑεν, ἢ δ᾽ ὃς, ἐῷεν; Τί δέ; ἢν 

δ᾽ ἐγώ. οὔδενὶ ἔξεστιν αὐτοὺς τύπτειν; Καὶ μά- 
λα, ἔφη, τῷ ὀρεοκόμῳν. 4Δούλῳ ὄντι, ἢ ἐλευϑέρῳ; 
“Ἰούλῳ, ἔφη. Καὶ δοῦλον, ὡς ἕοικεν, ἡγοῦνταν περὲ 
πλείονος ἢ) σὲ τὸν υἱὸν, καὶ ἐπιτρέπουσι τὰ ἑαυτῶν 
μᾶλλον ἢ σοΐ" καὶ ἐῶσι ποιεῖν ὃ, τε βούλεται, σὲ δὲ 
διακωλύουσι. καὶ μοι: ἔτι τόδε εἰπὲ, σὲ αὐτὸν ἐῶ- 
σιν» ἄρχειν. σεαυτοῦ; ἢ οὐδὲ τοῦτο ἐπιτρέπουσΐ σοι; 
“Πῶς γὰρ, ἔφη, ἐπιτρέπουσιν, . Ἂλλ ἄρχει τις σοῦ; 
Ὅδε παιδαγωγὸς, ἑφη. Μιῶν δοῦλος ὦν; ᾿Αλλὰ τί 
μὴν; ἡμέτερός Ἧ ἔφη. ἮΙ δεινὸν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐλεύ- 
ϑερον ὁ ὄντα ὑπὸ δούλου ἄρχεσθαι; ; τί δὲ ποιῶν αὖ 
οὗτος ὁ παιδαγωγὸς σοῦ ἄρχει; Ἄγων δή που, ξφῆ, 
εἰς διδασκάλου. Πηῶν μὴ καὶ οὗτοι σοῦ ἄρχουσιν 

Ν4 
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οὗ διδάσκαλοι; Πάντως δὴ που. Παμπόλλους ἀρα 
ΒΡ ΕῚ 

σοὶ δεσπότας καὶ ἄρχοντας ἑκὼν ὅ πατὴρ ἐφίστησιν. 
ὟΝ Ἵ] Σ ὃ ι 2», ὃ λϑ ᾿ ᾿ ΄ 

ἄλλ᾽ ἄρα, ἐπειδὺν οἴκαδε ἔλϑῃς παρὰ τὴν μητέρα, 
ΕῚ ν᾿ νι Ὁ -ὦᾧ ο 2 Π δἰ. 3 3 Ὁ 7 

ἐκείνη σὲ ἐᾷ ποιεῖν ὁ, τι ἂν βούλη, ἵν αὐτῇ μακά- 
“ ΠῚ δ Ἂ . 3» ΡΣ Ἁ Α ΤΕ . ε᾿ ξ ἪΝ ’ 

ριος ἧς, ἢ περὲ τὰ ἔρια, ἢ περὶ τὸν ἱστὸν, ὁταν ὑφαί- 
ἢ ΟἽ [ »λ - 2ὶ 

Ψῃ. οὔτι γάρ που διακωλύει σε ἢ τῆς σπάϑης, ἢ 
“ 5 ΄“.ὖ 

τῆς κδρηέδος, 4) ἄλλου του τῶν σερὺ ταλασιουργίαν 

ὀργάνων» ἅ ἅπτεσϑαι. Καὶ ὃς γελάσας, Ἰὰ δα, ἔφη, 

ἢ “Σώκρατες, οὐ μόνον γε διακωλύει, ἀλλὰ καὶ τυ- 

πτοίμην ἂν εἰ ἁπτοίμην. “Ἡράκλεις, ἣν δ᾽ ἐγώ. μῶν 
μὴ τι ἠδίκηκας τὸν πατέρα, ἢ τὴν μητέρα; Πὰ “1 
ἈνΟ τὸ 2; 2) 2 19 5 Ἂ, οἷν κ « ᾽ ὃ 

οὐκ ἔγωγε, ξφη. «Αλλ ἀντι τιρὸς μὴν οὐτῶὼ σὲ θεὺ- 
- 3 Ξ »Ὁ ῳ 

τῶς διακωλύουσιν εὐδαίμονα εἶναι, καὶ ποιεῖν 0, τι 
2Ὰ Υ Ἀ 2. " ε μος ἰὲ Φγ 

ὧν βούλοιο; καὶ δὲ ἡμέρας ὁλης τρέφουσί σὲ ἀεὶ τῷ 
2 ΄ “- 32 

δουλεύοντα, καὶ ἑνὶ λόγῳ, ολίγου ὧν ἐπιϑυμεῖς οὐ- 
ἴω , 2 »"νὙ 

δὲν ποιοῦντα; ὠστὲ σοι, ὡς ἔοικεν, οὔτε τῶν χρη- 
μάτων τοσούτων ὄντων οὐδὲν ὄφελος (ἀλλὰ πάντες 

2. υ “} 3) Μ“ ω 

αὐτῶν μᾶλλον ἄρχουσι» ἢ σὺ) οὔτε τοῦ σώματος, 
οὕτω γεύϑοῖθα ὄντος" ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἄλλος σους 

μαΐνει καὶ ϑεραπεύει" σὺ δὲ ὁ ἄρχεις οὐδενὸς, ὦ “ὖ- 

σι; οὐδὲ ποιεῖς οὐδὲν ὧν ἐπιϑυμεῖς. οὐ γάρ ποῦ, 

ἔφη, ἡλικίαν ἔχω, ὦ Σώκρατες. Μη οὗ τοῦτο σὲ, 

ὠ παῖ Ζ; Ἱμυκράτους, κωλύῃ. ἐπεὶ τό γε τοσόνδε, ὡς 
Ν. ἈἊ Π 

ἐγῴῷμαι, καὶ ὃ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ σοὶ ἐπιτρέπουσι" 
ς " ) , ει! 

καὶ οὐκ ἀναμένουσιν ἕως ἂν ἡλικέαν ἔχῃς. ὅὁτὰ» γὰρ 
βούλωνται αὑτοῖς τινὰ ἀναγνωσϑῆναι, ἢ γραφῆναι, 

σὲ, ὡς ἐγῷμαι, πρῶτον τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐπὶ τοῦτο 
τάττουσιν. ἡ γάρ; Πάνυ γ᾽, ἔφη. Οὐκοῦν ἐξε- 

) Ὁ .3 [4] ) “7 »“ΣὠἮ 

στί σοι ἐνταῦϑοὸ ὃ, τι ἂν βούλῃ πρῶτον τῶν γραμ- 

--. -.- 
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μοίτων γράφειν, καὶ δ, τι ἂν δεύτερον; καὶ ἀναγι- 
γνώσκειν ὡσαύτως ἔξεστι; καὶ ἐπειδὰν, ὡς ἐγῴμαι, 
τὴν λύραν λάβης, οὐ διακωλύουσί σε οὔτε ὁ πατὴρ 
οὔτε ἡ μήτηρ ἐπιτεῖναἑ τε καὶ ἀνεῖναι ἣν ἂν βούλῃ 
τῶν χορδῶν, καὶ ψῆλαι, καὶ κρούειν τῷ πλήκτρῳ. Ἶ 
διακωλύουσιν; Οὐ δῆτα. Τί ποτὶ ἂν οὖν εἴη, ὦ 

«ὑσι, τὸ αἴτιον ὅτι ἐνταῦϑα μὲν οὐ διακωλύουσιν, 
ἐν οἷς δὲ ἄρτι ἐλέγομεν διακωλὺ ὑουσιν; Ὅτι, οἶμαι, 
ἕφήη, ταῦτα μὲν ἐπίσταμαι, ἐκεῖνα δ᾽ οὔ. Εἶεν, ἣν 

δ᾽ ἐγὼ, ὦ ἄριστε. οὐκ ἄρα τὴν ἡλικέαν σου πέρι- 
μένει ὃ πατὴρ ἐπιτρέπειν πάντα ἀλλ᾽ ἢ ἂν ἡμέρᾳ 
ἡγήσηται σε βέλτιον αὑτοῦ φρονεῖν, ταύτῃ ἐπιτρό- 
ψει σοὶ καὶ αὑτὸν καὶ τὰ αὑτοῦ. Οἶμαι ἔγωγε, ἔφη. 
Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. τί δέ; τῷ γείτονι ἀρ᾽ οὐχ ὃ αὐτὸς 
ὅρος ὥσπερ τῷ πατρὶ, περὶ σοῦ; πότερον οἷει αὖ- 
τὸν ἐπιτρέψειν σοὶ τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οἰκονομεῖν, 
ὅτάν σε ἡγήσηται βέλτιον περὶ οἰκονομίας ἑαυτοῦ 
φοονεῖν, ἢ αὐτὸν ἐπιστατήσειν; ᾿Εμοὶ ἐπιτρέψειν, 
οἶμαι. Τί δ᾽ ᾿ϑηγναίους οἴει σοὶ οὐκ ἐπιτρέψειν 
τὰ αὑτῶν, ὅταν αἰσθάνωνται ὅτι ἱκανῶς φρονεῖς; 
ἜἜγωχγε. Πρὸς “ὸς, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τί ἄρα ὁ μέγας βα- 
σιλεὺς; πότερον τῷ πρεσβυτάτῳ υἱεῖ, οὗ ἡ τῆς - 
οίας ἀρχὴ γίγνεται, μᾶλλον ἂν ἐπιτρέψειεν ἐνεψομέ- 
γῶν κρεῶν ἐμβάλλειν δ, τι ὧν βούληται ἐμβαλεῖν εἰς 
τὸν ζωμὸν, ἢ ἡμῖν, εἰ ἀφικόμενοι παρ᾽ ἐκεῖνον ἐνδει- 
ξχαίμεϑα αὐτῷ ὅτι ἡμεῖς κάλλιον φρονοῦμεν ἢ ὃ υἱὸς 
αὐτοῦ περὶ ὄψου σκευασίεις; “μμῖν δηλονότι, ἕφη. 
Καὶ τὸν μέν 75: οὐδ᾽ ἂν σμικρὰν ἐάσειεν ἐμβαλεῖν" 
ἡμᾶς δὲ, κἀν εἰ βουλοίμεθα δραξάμενον τῶν ἁλῶν, 
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- . ἷ , ὅ 4 ἐῴη ἂν ἐμβαλεῖν. Πῶς γὰρ οὔ; Τὶ δ᾽ εἰ τοὺς 
2 

ὀφϑαλμοὺς ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀσϑενοῖ; ἄρα ἐέη ἂν αὖ φϑαλμοὺς ὁ υἱὸς : » ἄρα ἐφὴ ἂν αὖ- 
Α ᾿ - ς Ω'ἵ!., -"' 3 “ « 

τὸν ἀπτεσϑαι τῶν ἑαυτοῦ ὀφθαλμῶν, μὴ τατρὸν ἡ- 
Π] 2 Υ 2 - 4 2) « ΄“ , 

γούμεγος, ἢ κωλύοι ἂν; κωλύοι ἂν. Ἡμᾶς δὲ γε 
Θυῖς ᾿ 3 4 5, »ι 3 Υ 

εἰ ὑπολαμβάνοι τατρικοὺς εἶναι, κἂν εἰ βουλοίμεϑα 
. 9 ο 

διανοίγοντες τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐμπάσαι τῆς τέφρας, 
- 2 .ν" 

οἶμαι, οὐκ ἂν κωλύσειεν, ἡγούμενος ὀρϑῶς φρονεῖν. 
5 Ὁ 

«ληϑὴ λέγεις. “Ἴρ' οὖν καὶ τἄλλα πάντα ἡμῖν ἐπι- 
Ἃ »ἥΡ΄Ἢ 

τρέποι ἂν μᾶλλον 1 ἢ ἑαυτῷ καὶ τῷ υἱεῖ, περὶ ὅσων 
ἂν δόξωμεν αὐτῷ σοφώτεροι ἐκείνων εἶναι; "4γά- 
7κη, ἔφη, ὦ “Σώκρατες. Οὕτως ἄρα ἔγχει, ἢν ̓  ἐγὼ, 
ὦ φίλε 1ὖσι. εἷς μὲν ταῦτα ἃ ἂν φρόνιμοι ἼῬομεΣ 

9α, ἅπαντες ἡμῖν ἐπιτρέψουσιν, “Ἕλληνές τὸ καὲ 
2, ἘΕ 

βάρβαροι, καὶ ἀνδρὲες καὶ γυναῖκες" ποιήσομξν τὸ 
ΕῚ , εἰ ΠῚ , χ ες" εἰ ὦ 
ἐν τούτοις ὃ, τι ἂν βουλώμεθα, καὶ οὐδεὶς ἡμᾶς 
ΠΆΡΙΝ, » » - 5η.42 2 , 3 ἢ ψι ΠΕ 
ἑχων εἰναν ἐμποδιεῖ" ἀλλ αὐτοί τ ἐλεύϑερον ἐσό- 

ΕῚ 3 - ͵ Ἷ , 

μεϑα ἐν αὐτοῖς, καὶ ἄλλων ἄρχοντες" ἡμέτερά τϑὸ 
. 3) ΒῚ ΄ ᾿ 9 39. Ἂν 5 ει 2 

ταῦτα ἕσται. ὁγησόμεϑα γὰρ ἀπ αὐτῶν" εἰς ἃ ὃ 
οὖ; ᾿ οε»οϑιν ΕῚ ᾽ ἂν νοῦν μὴ κτησώμεϑα, οὔτὲ τις ἡμῖν ἐπιτρέψει πε- 

ι ῳ ἘΠ ὑμῶὰ ωῳ ϑο ε- ρὲ αὐτὰ ποιεῖν τὰ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ἐμποδιοῦσε 
[ 3 5. ω »Ὰ Υ͂ 2. 7 Ἐ 9 ΄ 

παάντες καϑ' ὁ, τι ἂν δύνωνται, οὐ μόνον οὗ ἀλλό- 
ϑιὴν τὰ ΝΕ ᾿  ἘΥ Ή ΕΝ Ὁ ὙΎΜ ν α τς 

τρίοι, ἀλλὰ καὶ ὃ πατὴρ καὶ ἢ μήτηρ, καὶ εἶτι τοῦ 
2 2 3 ΤῊ - ΒῚ γ 

τῶν οἰκειότερόν ἐστιν" αὐτοΐ τε ἐν αὐτοῖς ἐσόμεθα 
27 ΦΙΣΕΝ τα Με ὙΠ.) ΕῚ ῇ 5φι 
ἄλλων ὑπήκοοι, καὶ ἡμῖν ἔσται ἀλλύτρια. οὐδὲν 

γὰρ ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνησόμεϑα. συγχωρεῖς οὕτως ἔχειν, : 

«Συγχωρῶ. μ᾽ οὖν τῳ φίλοι ἐσόμεθα; καὶ τις ῃ- 

μᾶς φιλ ἡσειεν ἐν τοὺ τοις, ἐν οἷς ἂν ὦμεν ἀνωφελεῖς; 
Οὐ δῆτα, ἔφη. Νῦν ἄρα οὐδὲ σε ὃ πατὴρ, τ: 

γ΄ 

ἄλλος ἄλλον οὐδένα φιλεῖ, καϑ' ὅσον ἂν ἢ ἄχρηστος. 



ἃ.ε.Ρ.2.11.8.Ὁ. κΚΎΒΕΒει. 151 

Οὐκ ἔοικεν, ἔφη. ᾿Εὰν μὲν ἄρα σοφὸς γένη, ὦ παῖ, 
πάντες σοὶ φίλοι καὶ πάντες σοὺ οἰκεῖον ἔσονται. 
χρήσιμος γὰρ καὶ ἀγαϑὸς ἔσῃ" εὖ δὲ μὴ, σοὶ οὔτε 
ἄλλος οὐδεὶς οὔτε ὃ πατὴρ φίλος ἔσται, οὔτε ἡ μή- 
τὴο, οὔτε οἵ οἰκεῖοι. οἷόν τὸ οὖν ἐπὶ τούτοις, ὦ 
ὐσι, μέγα φρονεῖν, ἐν οἷς τὶς μήπω φρονεῖ; [Καὶ 
πῶς ἄν; ἔφη. Εἰ δ᾽ ἄρα σὺ διδασκάλου δέῃ, οὔ- 
πῶ φρονεῖς. ληϑῆ. Οὐδ᾽ ἄρα μὲ αλόφρων εἶ, 
εἴπερ ἄφρων ἔτι. ὰ “ϊα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὔ 
μοι δοχεῖ. αὶ ἐγὼ ἀκούσας αὐτοῦ, ἀπέβλεψα πρὸς 
τὸν ἽἹπποϑάλη, καιὶ ὀλίγου ἐξήμαρτον. ἐπῆλϑε γάρ 

μοι εἰπεῖν ὅτι Οὕτω χρὴ, ὦ Ἱππόϑαλες, τοῖς παιδι- 

κοῖς διαλέγεσθαι, ταπειγοῦντα καὶ συστέλλοντο, 
ἀλλὰ μὴ, ὥσπερ σὺ, χαυνοῦντα καὶ διαϑρύπτοντα. 
κατιδὼν οὖν αὐτὸν ἀγωνιῶντα καὶ τεϑορυβημένον 
ὑπὸ τῶν λεγομένων, ἀνεμνήσϑην ὅτι καὶ προσεστὼς 
λανϑάνειν τὸν “ὐσιν ἐβούλετο. ἀνέλαβον οὖν ἐ- 
μαυτὸν, καὶ ἐπέσχον τοῦ λόγου. Καὶ ὃν τοὗτῳ ὃ 17. 
ψέξενος πάλιν ἧκε, καὶ ἐκαϑέξετο παρὰ τὸν Δὑσιν" 

ὅϑεν καὶ ἐξανέστη. ὃ οὖν Αὖσις μάλα παιδικῶς 

αἱ φιλικῶς, λάϑρα τοῦ Ἰενεξέγου, σμικρὸν πρός 

με λέγων, ἔφη, Ε}} “Σώκρατες, ἅπερ καὶ ἐμοὶ λέγεις, 

εἰπὲ καὶ Μηνεξένῳ. Καὶ ἐγὼ εἶπον, Ταῦτα μὲν σὺ 
αὐτῷ ἐρεῖς, ὦ «ἁὑσι. πάντως γὰρ ὐδως τὸν 

γοῦν. Πάνυ μὲν οὖν, ἕφη. Πειρῶ τοίνυν ἢν δ᾽ 
ἐγὼ, ἀπομνημονεῦσαι αὐτὰ ὁτιμάλιστα, ἵνα τούτῳ 

σαφῶς πάντιι εἴπῃς" ἐὰν δὲ τι αὐτῶν ἐπιλάϑη, αὖ- 
ϑις μὲ ἀνέρεσϑαι ὅταν ἐντύχης πρῶτον. “ἀλλὰ σεοιὴ)- 

σὼω ταῦτα, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πάνυ σφόδρα, εὖ ἰσϑὲ, 
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"ἀλλά τι αὐτῷ ἄλλο λέγε, ἵνα καὶ ἐγὼ ἀκούω, ἕως ἂν, 
οἴκαδε ὥρα ἢ ἀπιέναι: ᾿Αλλὰ χρὴ ποιεῖν ταῦτα, ἣν 
δ᾽ ἐγὼ, ἐπειδὴ γε καὶ σὺ κελεύεις. ἀλλὰ ὃ ὅρα ὅπως 

ἐπιπουρήσης μοὶ, ἐάν μὲ ἐλέγχειν ἐπιχειρῇ ὃ Μενέξε- 
γος. ἢ οὐκ οἶσϑα ὅτι ἐριστικός ἐστι; ναὶ μὰ Δία, 
ἔφη, σφόδρα γε. διὰ ταῦτά τοι καὶ βούλομαΐ σε 
αὐτῷ διαλέγεσϑαι. Ἵνα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, καταγέλαστος 

γένωμαι; Οὐ μὰ Δία, ὁ ἑφή, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτὸν πολάσῃς. 
Πόϑεν; ἦν δ᾽ ἐγώ" οὐ ῥῴάδιον. δεινὸς γὰρ ὃ ἄν- 
ϑρωπος, Κτησίππου μαϑητής. πάρεστι δὲ τοι αὖ- 
τὸς ιοὐχ δρᾷς) Κτήσιππος. ἸΜηδενός σοι, ἔφη, 
μελέτω, ὦ Σώκρατες: ἀλλ᾽ Κϑι διαλέγου αὐτῷ. Ζ:τα- 

λεκτέον, ἣν δ᾽ ἐγώ. Ταῦτα οὖν ἡμῶν λεγόντων 
πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς, Τί ὑμεῖς, ἔφη ὃ Κτήσιππος, αὖ- 
τῷ μόνω ἑστιᾷσϑον, ἡμῖν δὲ οὐ μεταδίδοτον τῶν 
λόγων; , Ἀλλὰ μὴν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, μεταδοτέον. ὅδε γάρ 
τι ὦ» λέγω οὐ μάνϑονει, ἀλλὰ φησὶν οἴεσϑαι Μῖενέ- 
ἕεγον εἰδέναι, κοιὺ κελεύεν τοῦτον ἐρωτᾷν. τί οὖν, 
ἡ δ᾽ ὃς, οὐκ ἐρωτᾷς; .41λλ ἐρήσομαι, ἣν δ᾽ ἐγώ. καὶ 
μοι εἰπὲ, ὦ ἡϊενέξενε, ὃ ἄν σε ἔρωμοι. τυγχάνω γὰρ 
ἔκ παιδὸς ἐπιϑυμῷν χκτὴματός του, ὥσπερ ἄλλος ὁ}- 

λου. ὃ μὲν γάρ τις ἵππους ἐπιϑυμεῖ κτᾶσθαι, ὃ 

δὲ, κύνας, ὃ δὲ, χρυσίον, ὃ δὲ, τιμάς: ἐγὼ δὲ πρὸς 
μὲν ταῦτα πράως ἔχω, πρὸς δὲ τὴν τῶν φίλων κτῆ- 
σιν, πάνυ ἐρωτικῶς" καὶ βουλοίμην ἄν μοι φίλον 
ἀγαθὸν γενέσθαι μᾶλλον, ἢ τὸν ἄριστον ἐν ἀνϑρώ- 

σιοις ὄρτυγα, ἢ ἀλεκτρυόνα " καὶ γαὶ μὰ 42|ὦα ἔγωγε 
μᾶλλον ἢ ἵππόν τε καὶ κύνα" οἶμαι δὲ, νὴ τὸν Κύ- 
"ο, μᾶλλον ἢ τὸ “ἸΙαρείου χρυσίον κτήσασθαι δεξαΐ- 
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. Υ ς »"ΣΡ 
μὴν πολὺ πρότερον ἑταῖρον, μᾶλλον ἢ αὐτὸν Ζ1α- 

α « 3 ᾿] ᾿ 

θεῖον. οὕτως ἐγὼ φιλέταιρός τις εἰμί. ὑμᾶς οὖν ὅ- 
ρῶν, σέ τε καὶ «σιν, ἐκπέπληγμαι καὶ εὐδαιμονέ- 

ω ͵ ΄ τ᾿ 2 -Ὕ - ζω, ὅτι οὕτω νέοι ὄντες οἷοί τ᾽ ἐστὸν τοῦτο τὸ κτῆ- 
μα ταχὺ καὶ ὑᾳδίως κτᾶσθαι" καὶ σὺ δὲ τοῦτον οὖ- 

τω φίλον ὃ ἐκτήσω ταχὺ τε καὶ σφόδρα, καὶ αὖ οἵ τός 
σε" ἐγὼ δὲ οὕτω πόῤῥω εἰμὶ τοῦ κτήματος, ὥστε 

»82 6{6) ᾿ , Γ εἰ τ ρος Ἐς ουδ ὅντινα τρόπον γίγνεται φέλος ἕτερος ἑτέρου, 
Ὃ ᾿] Ω μ ἃ Ἁ ι 2»ὕ 

οἶδα: ἀλλὰ ταῦτα δὴ αὐτὰ σὲ βούλομαν ἔρεσϑαν, 
«, ͵ » Υ 3 ᾿ - ἅτε ἔμπειρον. καί μοι εἰπὲ, ἐπειδάν τις τινὰ φιλῇ, 
πότερος ποτέρου γίγνεται" ὁ φιλῶν, τοῦ φιλουμέ- 
γου" ἢ ὃ φιλούμενος, τοῦ φιλοῦντος " ἢ οὐδὲν δια- 

͵ 34» 27 2 Ὁ ͵ - 

φέρει. Οὐδὲν, ἕφη, ἔμοιγε δοκεὶ διαφέρειν. Πῶς 
Ξ  ὐχὶ δ Φ " ΕΥ̓ 9 ᾿ , 

λέγεις; ἢν δ᾽ ἐγώ. ἀμφότεροι ἄρα ἀλλήλων φίλοι 
ΕΝ Υ͂ ς ἐε΄ἱ τ εἰ φὩ 3) 

γέγνονται, ἐὰν μόγον ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον φιλῇ; Ἐπ 
7 “« 1 Π ἮΝ , »εΞ 

μοῖγε, ἔφη, δοκεῖ. Τέ δὲ; οὐχ ἔστι φιλοῦντα μὴ 
9 ΓΙ «ς Υ ΄ ει ὃ - λίηε Υ 

ἀντιφιλεῖσθαι ὑπὸ τούτου ὃν ἂν φιλῇ; Εστι. Τὰ 
δὲ; ἀρὰ ἐστι καὶ μισεῖσθαι φιλοῦντα; οἱόν που 
ἐνίοτε δοκοῦσι καὶ οὗ ἐρασταὶ πάσχειν πρὸς τὰ ποι- 
δικά. φιλοῦντες γὰρ ὡς οἱόν τε μάλιστα οἰόμενον 

᾿ ΒΙ » ᾿ »Σ 

οἴονται οὐκ ἀντιφιλεῖσθαι" οἵ δὲ, καὶ μισεῖσϑαι. 
Ξ δὴ 2 ᾿ - »"» , 

ἢ οὐκ ἀληϑὲς δοκεῖ σοι τοῦτο; Σφόδρα 78, ἔφη» 
3 - Ὁ τ 

ἀληϑές. Οὐκοῦν ἐν τῷ τοιούτῳ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὃ μὲν 
φιλεῖ, ὃ δὲ φιλεῖται; ἵναΐ. Ὁπότερος οὖν αὐτῶν 

ποτέρου φίλος ἐστίν; ὃ φιλῶν, τοῦ φιλουμένου, ἐᾶν 
5 - ) “- 2 

τε καὶ ἀντιφιλῆται, ἐάν τε καὶ μισῆται" ἢ ὁ φιλοὺ- 
- ᾿ - ᾽ν 5ς’ ᾿ν» - 

μένος, τοῦ φιλοῦντος; ἢ οὐδέτερος αὖ ἐν τῷ τοιοῦὺ- 
δ π Π ᾿Ὶ τῳ οὐδετέρου φίλος ἐστὴν, ἂν μὴ ἀμφότεροι ἀλλή. 

»Ὃο΄Ὃ 3] ῳ , πὰ 

λους φιλῶσιν; Ἔοικε γοῦν οὕτως ἔχειν. «Αλλοίως 
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2! ὡ Ἐν μὲ ὃ ω ᾽Ν ΓΝ ν᾿ ἕ ἢ Ν ἢ " 
αρὰ νυν ἡμῖν ὁοῆξι ἢ πθότερον ξθοξε, τοτὲ μὲν γὰρ, 

͵ "» ᾿ 2) - ᾿ .Ά 

εἰ ὃ ἕτερος φιλεῖ, φίλω εἰναν ἀμφω" γὺῦν δὲ, ἂν μὴ 
2 . ΠῸ 2 Γ Ι 

ἀμφότεροι ἀλλήλους φιλῶσιν, οὐδέτερος φίλος. Κιν»ν-Ὶ 
Υ͂ 2» 3 2: 2 Ἂν ’ -ὦ .ω 9: δυνεύει, ἔφη. Οὐκ ἄρα ξστὲ φίλον τῷ φιλοῦντι οὐ- ἢ 

δ ο»" , 3 , ] δὲν, μὴ οὐκ ἀντιφιλοῦν. Οὐκ ἔοικεν. Οὐδ᾽ ἄρα φί-ἢ 
ει [ [] 4. 5 - 3 

λιπποι εἰσὶν οὖς ἂν οἱ ἵπποι μὴ ἀντιφιλῶσιν" οὐδὲ 
ΡΣ) τ " ἷλ Ϊ 

φιλόρτυγες, οὐδ᾽ αὖ φιλόκυνές γε, καὶ φέλοιγνοι, καὶ" 
. 5» 

φιλογυμνασταί" καὶ φιλόσοφοι, ἂν μὴ ἡ σοφία αὖ-" 
« [Ὁ] ον - Ἢ ον Ε' Ϊ 

τοὺς ἀντιφιλῆ. ἢ φιλοῦσι μὲν ταῦτα ἕκαστοι, οὐ 
, 5 « 2 ει 

μέντοι φίλα ὄντα " ἀλλὰ ψεύδεϑ' ὃ ποιητής; ὃς. 
», Ὄλ 4 τ νὰ ᾿ "ἢ Ν ᾿ ε 
ἔφη, Ολβιος, ᾧ παῖδές τε φίλοι, καὶ μώνυχες ἵπποι, 

“1 4 3 , 

Καὶ κύνες ἀγρευταὶ, καὶ ξένος ἀλλοδαπός. Οὐκ ἕμοι- , ς φ 
ὦ ἘΣ ). αὶ 2 3 ς1.3 - - ἢ 

γε δοκεῖ, ἡ δ᾽ ὁς. «Αλλ ἀληϑὴ δοκεῖ λέγειν σοΐ; 
ΕΣ - ϑω 

ἱγαΐ, Τὸ φιλούμενον ἀρὰ τῷ φιλοῦντι φίλον ἐστὶν, 
ὡς ἔοικεν, ὦ Πἴενέξενε, ἐάν τε φιλῇ, ἐάν τε καὶ μισῇ" 
τ ᾿ 5ς 

οἷον κι τὰ νεωστὶ γεγονότα παιδία, τὰ μὲν, οὐδέ- 
πω φιλοῦντα, τὰ δὲ, καὶ μισοῦντα, ὅταν κολάζηταιν 

τ 2 ῳ μὴ 

ὑπὸ τῆς μητρὸς, ἢ ὑπὸ τοῦ πατρός" ὅμως καὶ μι- 

σοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, πάντων μάλιστα. ἐστὴ, 
΄-ῳ ΓΟ 2). -Ὁ , ε΄ 

τοῖς γονεῦσι φίλτατα. ᾿Ἔμοιγς δοκεῖ, ἔφη, οὕτως 
3» 2 2! « κ“᾿ ’ 3 Υ̓͂ - ᾽ 

ἕχειν. Οὐχ ἄρα ὃ φιλῶν, φίλος, ἐκ τούτου τοῦ λό- 
371,32 ε ' Ὡς ἌΣ ἍΝ ὙΝς ᾽ 

.)ου, ἀλλ ὁ φιλούμενος. Ἔοικε, Καὶ ὃ μισούμενος, 
2 Ἵ 3 -Ὁ 

ἐχθρὸς ἀρα, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ μεσῶν. Φαίνεται. “ολλοὺ 
}} - ) “ Ρ- ᾿ -Ὁ 

ἀρα ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν φιλοῦνται, ὑπὸ δὲ τῶν φίλων 
μισοῦνται" καὶ τοῖς μὲν ἐχθροῖς φίλοι εἰσὶν, τοῖς 
δὲ φίλοις ἐχθροί" εἰ τὸ φιλούμενον φίλον ἐστὶν, ἀλ- 

λὰ μὴ τὸ φιλοῦν. καίτοι πολλὴ ἀλογία, ὦ φίλε ἑταῖ- 
ρθε, μᾶλλον δὲ, οἶμαι, καὶ ἀδύνατον, τῷ τε φίλῳ ἐ- 

: ἌΜΉΝῊ ω ᾿ ' 3 ΠΣ , 3 
χυρὸν καὶ τῷ ἐχϑρῷ φίλον εἰναν, .Αληϑῆ, ἔφη, ξον- 
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κας λέγειν, ὦ Σώκρατες. Οὐκοῦν εἴ τοῦτ᾽ ἀδύνατον, 

τὸ φιλοῦν ἂν εἴη φίλον τοῦ φιλουμένου. Φαίνεται. 

“Τὸ μισοῦν ἄρα πάλιν ἐχϑρὸν τοῦ μισουμένου. “1- 

γάγκη. Οὐκοῦν ταὐτὰ ἡμῖν συμβήσεται, ἀναγκαῖον 

εἶναι ὁμολογεῖν ἅπερ ἐπὶ τῶν πρότερον, πολλάκις : φί- 

λον εἶναι μὴ φίλου, πολλάκις δὲ καὶ ἐχθροῦ" ὅταν 

ἡ μὴ φιλοῦν τις φιλῇ, ἢ καὶ μισοῦν φιλῇ. πολλάκις 

δ᾽ ἐχϑρὸν εἶναι μὴ ἐχϑροῦ, ἢ καὶ φίλου" ὅταν ἢ 

μισοῦν τις φιλῇ, ἢ καὶ φιλοῦν μισῇ. Κινδυνεύει, 

ἔφη.-. τί οὖν δὴ χρησόμεϑα, ἣν δ᾽ ἐγώ. εἰ μὴτε 

οἵ φιλοῦντες, φίλοι ἔσονται, μήτε οὗ φιλούμενοι; 

μήτε οἱ φιλοῦντὲς τε καὶ φιλούμενοι; ., ἀλλὰ καὶ παρὰ 

ταῦτα ἄλλους τινὰς ἔτι φήσομεν εἶναι φίλους ἀλλή- 

λοις γιγνομένους; Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη, ὡ Σώκρα- 

τες, οὐ πάνυ εὐπορῶ ἔγωγε. Ὦρα μὴ, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 

ἹΜενέξεγε, τοπαράπαν οὐκ ὀρϑῶς ἐδηενῦβν: Ἔμοι- 

γε δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες, ὁ «“ὐσις. καὶ ἅμα εἰπὼν ἦρυ- 

ϑρίασεν. ἐδόκει γάρ μου ἄχοντ᾽ αὐτὸν ἐκφεὺγ ειν τὸ 

λεχϑὲν, διὰ τὸ σφόδρα προσέχειν τὸν γοῦν τοῖς λε- 

γομένοις" δῆλος δ᾽ ἦν καὶ ὅτε ἠκροᾶτο οὐχ οὕτως 

ἔχων. Ἐγὼ οὖν βουλόμενος τόν τὲ ϊενέξενον ἄνα- 

παῦσαι, καὶ ἐκείνου ἡσϑεὶς τῇ φιλοσοφίᾳ, οὕτω με- 

ταβαλὼν, “πρὸς τὸν “ὐσιν ἐποιούμην τοὺς λόγους» 

καὶ εἶπον, ᾿Ω, ««Αὑσι, ἀληϑῆ χαμὲ δοκεῖς λέγειν, ὅτι εἴ 

ὀρϑῶς ἡμεῖς ἐσκοποῦμεν, οὐκ ἂν ποτε οὕτως ἐπλα- 

γώμεϑα. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν μηκέτι ἴωμεν" (καὶ γὰρ 

νμλεπή τις μοὶ φαίνεται, ὥσπερ ὁδὸς, ἢ σκέψις) ἧ 

δὲ ἐτράπημεν, δοκεὶ μοι χρῆναι ἰέναι, σκοποῦντα τᾶ 

κατὰ τοὺς ποιητάς. οὗτοι γὰρ ἡμῖν ὥσπερ πατέρες 
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τῆς σοφέας εἰσὺὴ καὶ ἡγεμόνες. λέγουσι δὲ δή που, 
οὐ φαύλως ὦ ἀποφαινόμενοι περὲ τῶν φίλων, οἵ τυγ- 
χάνουσιν ὄντες: ἀλλὰ τὸν ϑεὸν αὐτὸν φασὶ ποιεῖν 
φίλους αὐτοὺς, ἄγον τὰ παρ᾽ ἀλλήλους. λέγουσι δὲ 
πῶς ταῦτα, ὡς ἐγώμαι, ὡδὶ, Αἰεΐ τοι τὸν ὁμοῖον ἄ- 
7ει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, καὶ ποιεὶ γνώριμον. ἢ οὐκ 
ἐντετύχηπας τούτοις τοῖς ἔπεσιν; Ἔγωγε, ἔφη. Οὐκ- 
οὖν καὶ τοῖς τῶν σοφωτότων συγγράμμασιν ἔντε- 
τύχηκας, ταῦτα αὐτὰ ἃ λέγουσιν, ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ 
ὁμοίῳ ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι; εἰσὶ δὲ που οὗτοι. 
οὗ περὴ φύσεώς τε καὶ τοῦ ὅλου διαλεγόμενοι καὶ 
γράφοντες. “ληϑῆ, ἐ ἐφη. λέγεις. ΕΩ οὖν, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 
εὖ υλέγομθίος Ἴσως, ὃ ἔφη. Ἴσως, ἢν δ᾽ ἐγὼ, τὸ ἥμισυ 
αὐτοῦ" ἔσως δὲ καὶ πᾶν. ἀλλ ἡμεῖς οὐ ΡΌΡΝ 
δοκεῖ γὰρ ἡμῖν ὃ γε πονηρὸς, τῷ πον ηφῷ, ὅσῳ ὧν 
ἐγγυτέρω προσέῃ, καὶ μᾶλλον ὅὄμι) 5» τοσούτῳ ἐχϑίέων 
γένεσϑαι. ἀδικεῖ γάρ. ἀδικοῦντας δὲ καὶ ἀδικουμέ- 
γους ἀδύνατόν που φίλους εἶναι. οὐχ οὕτω; ναὶ, 
ἢ δ᾽ ὅς. 7αύτῃ μὲν ἂν τοίνυν τοῦ λεγομένου τὸ ἥ- 
μισυ οὐκ ἀληϑὲς εἴη, εἴπερ οἱ πονηροὶ ἀλλήλοις ὅ- 
μοιοι. “ἀληϑῆ λέγεις. ἀλλά μοι δοκοῦσι λέγειν τοὺς 
ἀγαϑοὺς ὁμοίους εἶναι ἀλλήλοις καὶ φίλους" τοὺς 
δὲ κακοὺς, ὅπερ καὶ λέγεται περὶ αὐτῶν, μηδέποτε 
ὁμοίους μηδ᾽ αὐτοὺς. εὑτοῖς εἶναι, ἀλλ᾽ ΠΥ δέρυς ἣ᾿ 
καὶ ἀσταϑμήτους. ὃ δὲ “ὐτὸ αὑτῷ ἀνόμοιον δίῃ καὶ 
διάφορον, ᾿ σχολῇ γέ τῳ ἄλλῳ ὅμοιον φ’ ἧλον γένοι- 
το. ἢ οὔ καί οι δον μὲ οὕτως; Ἄμοιγε, ἔφη. οῦ- 
τὸ τούνυν αὐνέττονται, ὡς ἐμοὶ δυκοῦσιν, ὦ ἑταῖρε, 
οὗ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον λέγοντες" ὡς ἀγαϑὸς 
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πο -" ᾽ - γ ’ « δὲ 4 3) ΒΙ 

τῷ ἀγαϑῷ μόνος “μόνῳ φίλος, ὁ δὲ κακὸς οὔτε ἄγα- 
- "» - 3 ’ 2 9 γι Γ 27 

ϑὼῷ οὔτε κακῷ οὐδέποτε εἰς ἀληϑῆ φιλίαν ἔρχεται. 
-“ο Γ " ] ᾽] ᾿ 

συνδοκεῖ σοι; Κατένευσεν. Ἔχομεν ἄρα ἤδη, τέγες 
εἰσὲν οἵ ΑΥΎΝ ὃ γὰρ λόγος ἡμῖν σημαίνει ὅτι οἵ ἂν 
ὦσιν ἀγαϑοί. Πάνυ γε, ἔφη, δοκεῖ. Καὶ ἐμοὶ, ἣν 
δ᾽ ἐγώ. καίτοι δυσχεραίνω τί γε ἐν αὐτῷ. φέρε οὖν, 
3 , ’ ᾿ " [ἡ - 
ῶ πρὸς Ζιὸς, ἔδωμεν τί χαὶ ὑποπτεύω. ὃ ὅμοιος τῷ 

ὁμοίῳ καϑόσον ὁ ὅμοιος, φίλος, καὶ ἔστι χθήσιμος ἢ 

τοιοῦτος τῷ τοιούτῳ. μᾶλλον δὲ ὧδε: ὁτιοῦν ὕμοιον 

ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίνα ὠφέλειαν ἔχει; ἢ τίνα βλάβην 

ἂν ποιῆσαι δύναιτο, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ αὑτῷ; ἢ τὶ ἂν 
“- ει Ὶ ς ὟΝ- 3 « »- ᾿ ι ΠῚ - 

παϑεῖν, ὁ μὴ καὶ ὑφ αὑτοῦ πάϑοι; τὰ δὴ τοιαῦτα 
“ 2 ΓΘ. χλλ Δ ΤΑ ν 9 Υ̓͂ ἢ ὃ ! τ᾽ 

πῶς ὧν ὑπ ἀλλήλων ἀγαπηϑείη, μηδεμίαν ἐπικου- 
Υ 2 Γ » 2 «ε; 2 2 ει 

ρίαν ἀλλήλοις ἔχοντα; ἔστιν ὁπως; Οὐκ ἔστιν. Ὃ 
- -“ο 2 -Ὁ 32 ι 

δὲ μὴ ἀγαπῷτο, πῶς φίλον; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλὰ δὴ ὃ 
᾿ ῳ -- ς Π 32 Π ε ι Ν Υ - 

μὲν ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ οὐ φίλος: ὃ δὲ ἀγαϑὸς τῷ 
-ὦ -» ᾿ 3 ΠῚ 9 ΄ . , 

ἀγαϑῴῷ, καϑόσον ἀγαϑὸς, οὐ καϑόσον ὁμοῖος, φιί- 
2 

λος ἂν εἴη; Ἴσως. Τί δέ; οὐχ ὃ ἀγαϑὸς, καθόσον 
ι »“«ο }} , - 

ἀγαϑὸ;, κατιὶὶ τοσοῦτον ἱκανὸς ἂν εἴη αὑτῷ; ΙΝαΐί. 

Ὃ δὲ γε ἱκανὸς, οὐδενὸς δεόμενος κατὰ τὴν ἱκανό- 
ω ι 25 

τητα. Πῶς γὰρ οὔ; Ὃ δὲ μὴ του δεόμενος, οὐδὲ 
τι ἀγαπῴη ἂν. Οὐ γὰρ οὖν. Ὃ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ᾽ 
ἂν φιλοῖ. Οὐ δῆτα. Ὃ δὲ μὴ φιλῶν γε, οὐ φίλος; 
Οὐ φαίνεται. Πῶς οὖν οἱ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοὶς ἡ- 

μὲν φίλοι ἔσονται τὴν ἀρχὴν, οἱ μήτε ἀπόντες, πο- 

ϑεινοὶ ἀλλήλοις" (ἱκανοὶ γὰρ ἑαυτοῖς, καὶ χωρὶς ὄν- 
᾿ τεςὴ μήτε παρόντες χρείαν αὐτῶν ἔχουσι; τοὺς δὴ 
τοιούτους τίς μηχανὴ πεοὶ πολλοῦ ποιεῖσ ϑαι ἀλλή- 
λους; Οὐδεμέα, ἔφη. Φίλοι δὲ γε οὐκ ἂν εἶεν, μὴ 
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περὶ πολλοῦ ποιούμενοι ἑαυτούς. :4ληϑῆ. ϑρει 
δὴ, ὦ ὦ «Τὖσι, πῆ παφακρουόμεϑα. ἀρὰ γε ὅλῳ τινὲ 
ἐξ ξαπατώμει ὥώα; Πῶς δή; ξ ξφη. Ἤδη ποτὲ του ἤκου.- 

σα λέγοντος, καὶ ἄρτι ἀναμιμνήσκομαι, ὅτι τὸ μὲν 

ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ, καὶ οὗ ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοὶς πο- 

λεμιώτατοι εἶεν. καὶ δὴ καὶ τὸν “Ποίοδον ἐπήγετο 

μάρτυρα, λέγων ὡς ρα Καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κο- 
τέει. καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ, Καὶ πτωχὸς πτωχῷ. ---- καὶ 

τἄλλα δὴ πάντα οὕτως ἐφάνη ἀναγκαῖον εἶναι μά- 
λιστα τὶὺὶ ὁμοιότατα ἄλληλα φϑόνου τε καὶ δόσαν 

κίας καὶ ἐὔϑθοξ ἐμπίπλασϑαι" τὰ δ᾽ ἀνομοιότατα, 
φιλίας. τὸν γὰρ πένητα τῷ πλουσίῳ ἀναγκάζεσθαι 

φίλον εἶναι, καὶ τὸν ἀσϑενῇ, τῷ ἰσχυρῷ, τῆς ἐπικου- 

οἷας ἕνεκα " καὶ τὸν κάμνοντα, τῷ ἰατρῷ" καὶ πάν- 

τα δὴ τὸν μὴ εἰδότα, ἀγαπᾷν τὸν εἰδότα καὶ φιλεῖν. 
καὶ δὴ καὶ ἔτι ἐπεξήει τῷ λόγῳ, μεγαλοπρεπέστερον 
λέγων, ὡς ἄρα παντὸς δέοι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φί- 
λον εἶναι: ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἐναντέον εἴη τούτου. τὸ 
γὰρ ἐναντιώτατον τῷ ἐναντιωτάτῳ εἶναι μάλιστα 
φίλον. ἐπιϑυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕκαστον, ἀλλ᾽ 
οὐ τοῦ ὁμοίου. τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν, ὕγροῦ" τὸ δὲ 
ψυχρὸν, ϑερμοῦ" τὸ δὲ πικρὸν, γλυκέος" τὸ δὲ ὀξὺ, 

ἀμβλέος : τὸ δὲ κενὸν, πληρώσεως, καὶ τὸ πλῆρες 
δὲ, κενώσεως: καὶ τἄλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λό- 
70». τροφὴν γὰρ εἶναυ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ. τὸ 
γὰρ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου οὐδὲν ἂν ἀπολαῦσαι. καὶ 
μέντοι, ὦ ἑταῖρε, καὶ κομψὸς ἐδόκει εἶναι ταῦτα λέ- 
γῶν. εὖ γὰρ ἔλεγεν. ὑμῖν δὲ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, πῶς δοκεῖ 
λέγειν; Εὐ γε, ἔφη ὃ Μενέξενος, ὥσγε οὑτωσὶ 
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ἀκοῦσαι. Φῶμεν ἄρα τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ μάλι- 
στα φίλον εἶναι. Πάνυ γε. Εἶεν, ἣν δ᾽ ἐχὼ, οὐκ 
ἀλλοκότως, ὦ Αἰϑνοϑθννὴ ἢ καὶ ἡμῖν εὐθὺς ἀσμενοι 

ἐπιπη δήσονται οὗτου οἵἱ πάνσοφοι ἄνδρες « οὗ ἀντιλο- 
γικοὶ, καὶ ἐρήσονται εἰ οὐκ ἐναντιώτατον ἔχϑρᾳ φι- 
λία; οἷς τί ἀποκρινούμεθα; ἢ οὐκ ἀναγ κη ὁμολο- 
γεῖν ὅτι ἀληϑῆ λέγουσιν; ἀνάγκη. Ἂρ᾽ οὖν φήσου- 

σι τὸ ἐχϑρὸν τῷ φίλῳ φίλον, ἢ τὸ φίλον τῷ ἐχϑρῷ; 
Οὐδέτερα, ἔφη. ᾿Αλλὰ τὸ δίκαιον τῷ ἀδίκῳ, ἢ τὸ 
σῶφρον τῷ ἀκολάοτῳ, ἢ τὸ ἀγαϑὸν τῷ κακῷ; Οὐκ 
ἄν μοι δοκῇ οὕτως ἔχειν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

εἴπερ 7ε κατὰ τὴν ἐναντιότητα τὶ τῷ φίλῳ φίλον ἐ- 
στὶν, ἀνάγκη καὶ ταῦτα φίλα εἶναι. “ἀνάγκη Οὔτε 
ἄρα τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοέῳ, οὔτε τὸ ἐναντίον τῷ ἐναν- 

᾿τίῳ φίλον. Οὐκ ἔοικεν. Ἔτι δὲ καὶ τόδε σκεψώμε- 
4), μὴ ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς βανσσης τὸ φέλον ὡς ἄλη- 
ϑῶς, οὐδὲν τούτων ὃν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε 

, κακὸν, φίλον οὕτω ποτὲ ΜΥΌΒΕΜΘΜΙ τοῦ ἀγαϑοῦ. 
᾿ Πῶς, ἡ δ᾽ ὃς, λέγεις; ᾿Αλλὰ μὰ Δία, ἢν δ᾽ ἐγὼ, οὔκ 

β οἶδαι" ἀλλὰ τῷ ὄντι αὐτὸς ἰλιγγιῷ ὑπὸ τῆς τοὺ λό- 

͵γου ἀπορίας" καὶ κινδυνεύει, κατὰ τὴν ἀρχαίαν. 
᾿πεαροιμέαν, τὸ καλὸν φίλον εἶναι. Ἔοικε γοῦν μα- 
᾿λακῷ τινι καὶ λείῳ καὶ λιπαρῷ. διὸ καὶ ἴσως ῥαδίως 
διολισϑαίνει καὶ διαδύεται ἡμᾶς, ἅτε τοιοῦτον ὅν. 
λέγω γὰρ τἀγαϑὸν καλὸν εἶναι. σὺ δ᾽ οὐκ οἴει; Ἔ- 

.7)ῶγε. «“έγω τοίνυν, ἁπομαντευόμενος τοῦ χϑοῦ τὲ 
καὶ ἀγαϑοῦ, φίλον εἶναι τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε κα- 
; χύν. “πρὸς ἃ δὲ λέγων μαντεύομαι, ἄκουσον. δοκεῖ 
μοι ὡσπερεὶ τρία ἄττα εἶναι γένη, τὸ μὲν, ἀγαϑὸν, 
ι 

ἱ 

»"-΄-- 
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τὸ δὲ, κακόν" τὸ δ᾽ οὔτ᾽ ἀγαϑὸν, οὔτε κακόν. τί 
δὲ σοὶ; Καὶ ἐμοὶ, ἔφη " καὶ οὔτε τἀγαϑὸν τἀγα- 
ϑῷ, οὔτε τὸ κακὸν τῷ κακῷ, οὔτε τἀγαϑὸν τῷ κα- 
κῷ φίλον εἶναι" ὥσπερ οὐδ᾽ ὃ ἔμπροσϑεν λόγος ἐᾷ. 
λείπεται δ᾽, εἴπέρ τῷ τὲ ἐστὲ φίλον, τὸ μήτε ἀγαϑὸν 
ἠτεὲ κακὸν φίλον εἶναι ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἢ οὐ τοῦ 
τοιούτου οἷον αὐτό ἐστιν. οὐ γὰρ ἄν που τῷ κακῷ 
φίλον. ἄν τι γένοιτο. “Δληϑῆ. Οὐδὲ μὴν τὸ ὅμοιον 

τῷ ὁμοίῳ ἔφαμεν ἄρτι. ἢ γάρ; ναί. Οὐκ ἄρα 
ἔσται τῷ μὴτε ἀγαϑῷ μήτε κακῷ τὸ τοιοῦτον φίλον 
οἷον αὐτός. Οὐ φαίένεται. τῷ ἀγαϑῷ ἄρα τὸ μὴτε 
ἀγαϑὸν, μὴτε κακὸν, μόνον μόνῳ συμβαίνει μα 
χγϑαι φίλον. ἀνάγκη, ὡς ἔοικεν. ᾿4ρ᾽ οὖν καὶ κα- 

λῶς, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ παῖδες, ὑφηγεῖται ἡμῖν τὸ νῦν λε- 
γόμενον; εἰ γοῦν ϑέλοιμεν ἐννοῆσαι, τὸ ὑγιαῖνον 
σῶμα οὐδὲν ἰατρικῆς δεῖται, οὐδὲ ὠφελείας" ἱκανῶς 
γὰρ ἔχει. ὥστε ὑγιαίνων οὐδεὶς ἰ ἰατρῷ φίλος διὰ τὴν 
ὑγίειαν. ἢ γάρ; Οὐδείς. “4λλ᾽ ὃ κάμνων, οἶμαι, διὰ 

τὴν γόσον. Πῶς γὰρ οὔ; 'Νόσος μὲν δὴ, κακόν" 

τατρικὴ δὲ, ὠφέλιμον καὺ ἀγαθόν; ἹΝαΐ. Σῶμα δὲ 
’ ᾿ ᾿ -»" ΕΥ̓ 2] ΕῚ Π ΕῚ] 

γὲ που, κατὰ τὸ σῶμα εἶναι, οὔτε ἀγαϑὸν, οὔτε κα- 
ι 3 κν - 

μόν. Οὕτως. ΑΑἸναγκάζεταν δὲ γε σῶμα διὰ νόσον 
3 ᾿ 3 ! Ω Νὴ » - ᾿ Υ Ἰϑτθυνον ἀσπάξεσϑαι καὶ φιλεῖν. Ζ]οκεῖ μοι. Τὸ ̓ μή- 

τε κακὸν ἄρα, μὴτε ἀγαΐ ϑὸν, φίλον γίγνεται τοῦ ἄγα- 

ϑοῦ, διὰ κακοῦ παρουσίαν. Ἔοικε. Ζἢλον δὲ γεὅτι 

πρὶν γενεσϑσι αὐτὸ κακὸν ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὗ ἔχει. 

οὔ γὰρ δὴ γε κακὸν ἀλώ ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἀγαθοῦ, 

οὗ ἐπιϑυμε, καὶ φίλον εἴη. ἀδύνατον γ ἰφαμεβ 

κακὸν ἀγαθῷ φίλον εἶναι. ᾿Αδύνατον γάρ. Σεέψα- 

β 

β 
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σϑε δὴ ὃ λέγω. λέγω γὰρ ὅτι ἔνια μὲν, οἷον ἂν ἢ 
τὸ παρὸν, τοιαῦτά ἐστιν καὶ αὐτά ἕνια δὲ οὔ. ὥσ- 
περ εἰ ἐθέλοι τὶς χρώματέ τῳ ὁτιοῦν ἀλεῖψαι, πάρε- 
στέ που τῷ ἀλειφϑέντι τὸ ἐπαλειφϑέν. ἸΠάνυ γε. 
᾿μρ᾽ οὖν καὶ ἔστι τότε τοιοῦτον τὴν χρόαν τὸ ἔπερεα 

λει δὲν, οἷον τὸ ἔτει ὄν; Οὐ μανϑάνω, ἢ δ᾽ 
λλ ὧδε, ἣν δ᾽ ἐγώ. εἴτις σοῦ ξανϑὰς οὔσας »" 
τοί χὰς ψιμμυϑίῳ ἀλείψειε, πότερόν ποτε λευκαὶ εἶεν, 
ἢ φαΐνοιντ' ἄν; Φαίνοιντ᾽ ἂν, "ν ̓ ς. Καὶ μὴν 

παρείη Υ ἂν αὐταῖς, λευκότης. ΙΝαΐ, .1λΧ ὅμως οὐ- 
ΟΝ μᾶλλον ἂν εἶεν λευκαί πω" ᾿δλὴ παρούσης 

λευκότητος οὔτέ τι λευκαὶ οὔτε μέλαιναι εἰσίν. “λη- 
ϑῆ. ᾿Αλλ ὅταν δὴ, ὦ φίλε, τὸ γῆρας αὐταῖς ταὐτὸν 
τοῦτο τὸ χρῶμα ἐπαγάγῃ, τότε ἐγένοντο οἱόνπερ τὸ 
παρὸν, λευκοῦ παρουσίᾳ λευκαί. Πῶς γὰρ οὔ; 

Τοῦτο τοένυν ἐρωτῶ γῦν δὴ, εἰ ᾧ ἄν τι παρῇ, τοι- 
οὗτον ἔσται τὸ ἔχον οἷον τὸ παρόν" ἢ ἐὸν μὲν κατὰ 
τινὰ τρόπον παρῇ, ἔσται" ἐὰν δὲ μὴ, οὔ. Οὕτω 

μᾶλλον, ἔφη. αὶ τὸ μήτε κακὸν ἄρα, μήτε ἀγα- 
ϑὸν, ἐνίοτε κακοῦ παρόντος, οὕπω κακόν ἐστιν. 
ἔστι δ᾽ ὅτε ἤδη τὸ τοιοῦτον γέγονε. Πάνυ 7ε. Οὐκ- 
οῦν ὅταν μήπω κακὸν , κακοῦ παρόντος, αὕτη μὲν 
ἢ παρουσία, ἀγαϑοῦ αὐτὸ ποιεῖ ΚΡΎΟΣ ῃ δὲ 
κακὸν ποιοῦσα, ἀποστερεῖ αὐτὸ τῆς τε ἐπιϑυμίας 

ἅμα καὶ τῆς φιλέας τἀγαϑοῦ. οὐ γὰρ ἔτι ἐστὶν οὔ- 
τὸ κακὸν, οὔτε ἀγαϑὸν, ἀλλὰ κακόν. φίλον δὲ ἀγα- 

οϑὸν κακῷ οὐκ ἢν. Οὐ γὰρ οὖν. “Διὰ ταῦτα δὴ 
φαῖμεν ἂν καὶ τοὺς ἤδη σοφοὺς “μηκέτι φιλοσοφεῖν, 
εἶτε ϑεοὶ, εἶτε ἄνϑρωποι εἰσὶν οὗτοι" οὐδ᾽ αὐ ἐκεί- 

ΒΑ Ἡν πα τοι τ 
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“αι Θ 2 
γους φιλοσοφεῖν, τοὺς οὕτως ἄγνοιαν ἔχοντας ὥστε 
κακοὺς εἶναι. κακὸν γὰρ καὶ ἀμαϑῆ οὐδένα φιλο- 
σοφεῖν. λείπονται δὴ οἵ ἔχοντες μὲν τὸ κακὸν τοῦ- 

. ΕΝ ᾿ 2 - 7 

το, τὴν ἄγνοιαν, μήπω δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὄντες ἀγγώμο- 
ΝΕ: Ὁ 3η).22 Ἢ « : ν 5ω» 4) 

γνες, μηδὲ ἀμαϑεῖς, ἀλλ ἕτε ἡγούμενοι μὴ εἰδέναι ἃ 
, ᾿ ! 

μὴ ἴσασι. διὸ δὴ καὶ φιλοσοφοῦσιν οἱ οὔτε ἀγα- 
, , με 

ϑοὶ, οὔτε κακοί πῶ ὄντες. ὅσον δὲ κακοὶ οὗ φιλο- 
»" ς"νι 9 ΒῚ , 

σοφοῦσιν, οὐδὲ οἱ ἀγαϑοΐ. οὔτε γὰρ τὸ ἐναντίον, 
τοῦ ἐναντίου, οὔτε τὸ ὅμοιον, τοῦ ὁμοίου φίλον ἡ η- 
μὲν ἐφάνη, ἔν τοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις. ἢ οὐ μέμνη- 
σϑε; Πάνυ γε, ἐφάτην. ρα, ἣν δ᾽ ἐγὼ, ὦ “σι 

τε καὶ ΜΙενέξενε, παντὸς μᾶλλον ἐξευρήκαμεν ὃ ἐστι 
, 3 ΠῚ 39 Π ᾿ τὸ φίλον χαὺ οὔ; φαμὲν γὸρ αὐτὸ, καὶ κατὰ τὴν 

ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ πανταχοῦ, τὸ μήτε κα- 
κὸν μήτε ἀγαθὸν, διὰ κακοῦ παρουσίαν, τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ φίλον εἶναι. Παντάπασιν ἔφάτην τε καὶ συν- 
ἐχωρείτην οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν. καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐγὼ 
σώγυ ἔχαιρον, ὥσπερ ϑηρευτὴς τις, ἔχων ἀγαπητῶς 
«»} Π 2! 2 3 3-ς}» ς ῇ δ 9 

υ ἐθηρευόμην. κᾷπειτ οὐκ οἱδ᾽ ὅπόϑεν μοὶ ἀτο- 
“ ἃ ε Υ 3.»ϑ ὦ « 2 3 "Ὁ 5, } 

σπωτότη τὶς ὑποψία εἰσῆλθεν, ὡς οὐκ ἀληϑῆ εἴη τὸ 
«ς ; ς»᾿» Ἃ 3 , ᾿ς ΝΥ : 

ὡμολογημένα ἡμῖν. καὶ εὐϑὺς ἀχϑεσϑεὶς εἶπον, 
Βαβαὶ, ὦ «Δὑσι τὲ καὶ Μενέξενε, κυνδυνεύομεν ὄναρ 
πεπλουτηπέναι. Τί μάλιστα; ἔφη ὃ Ἱπενέξενος. 

ἐπεϑοε ἢν δ᾽ ἐγὼ, μὴ ὥσπερ ἀνθρώποις ἀλαξζό- 

» λόγοις τισὺ τοιοὗτοις ψευδέσιν ἐντετυχήκαμεν 
δι τοῦ φίλου. Πῶς δὴ; ἔφη. Ὧδε, ἣν δ᾽ ἐγὼ, 

“υ - «ει ὅν 

σχοπῶμεν. φίλος ὃς ἂν εἴη, πότερον ἐστί τῳ φίλος, 
2ι 2, ΡῈ Υ͂ ΒΡ. Υ͂ 3 "ὃ ἢ ε 

ἢ οὔ; ναγλη, ἔφη. ΖΠὭἜοτερον οὗν ουὐϑεγὸς ἐγεέχα, 
΄᾿ Φ, 3φ, 2 Εἵ ψ' Ν Υ͂ Ω,- ’ 

καὶ δέ οὐδέν; ἢ ἕνεχά του, καὶ διά τι; “Ξἰνεκώ του, 
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καὶ διά τι. Τότερον φίλου ὄντος. ἐκείνου τοῦ πρά- 

γματος, οὗ ἕ; κα φίλος ὃ φίλος: τῷ φίλῳ, ἢ. οὔτε φί- 

λου, οὔτε ἐχϑρι: δὺυ πάνυ, ἔφη, ἕπομαι. ΕΕἰκό- 
ΕῚ ΔΎ χν.ἢ τ 

τως γε, ἢν δ᾽ ἐγώ" ἀλλὰ ὧδε ἴσως ἀκολουϑήσεις, οἱ- 
᾿ » » " ε 

μαι δὲ καὶ ἐγὼ μᾶλλον εἴσομαι ὁ, τι λέγω. ὁ μάμνον 
-ο ᾿ ᾽ - "- 2 « γῦν δὴ φαμὲν τοῦ ἰατροῦ φίλος. οὐχ οὕτω; ΝΝαί. 

»-Ὁ ι - »ν 53 "Ὁ 

Οὐκοῦν διὰ νόσον, ἕνεκα ὑγιείας, τοῦ ἱαγροῦ φίλος; 
»"“ 2 Ἅ γ ᾿ 

να. ἫΙ δὲ γε νόσος, κακόν; “Πῶς δ᾽ οὔ; Τί δὲ 

γέεια; ἦν δ᾽ ἐγώ" ἀγαϑὸν, ἢ κακόν; ἢ οὐδέτερα; ὑγίεια; ἣν δ᾽ ἐγώ: ἀγαϑὸν, ἢ παχόν; ἢ ὁ ρα; 
μι ᾿ 2» ΕΎΒΕΣ Ἢ δ᾽ 2 Ἐπ ΒΩ ῳ ᾿ 

γαϑὸν, ἔφη. Ἐλέγομεν δ᾽ ἄρα, ὡς ἕξοῖκεν, οτι τὸ 
σῶμα, οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε κακὸν, διὰ τὴν νόσον. τοῦ- 
το δὲ, διὰ τὸ κακὸν, τῆς ἰατρικῆς φίλον ἐστίν. ἄγα- 

᾿ ἰ 5 " [4 τ "»" « Υ , ’ 

ϑὸν δὲ, ἰατρική. ἕνεκα δὲ τῆς ὑγιείας τὴν φιλίαν 
φ, ἃ δ γι ἃ ͵ «ς ἼὟΟ : ᾿ 2 Σ 3 Ι 

ῃ Ἰατρικὴ ἐπανηρηται" ἡ δὲ ὑγέεια, ἀγαϑόν. ἢ γάρ; 
ἈῚ 2 ῇ ναί. Φίλον δὲ, ἢ οὐ φίλον, ἡ ὑγίεια, Φίλον. ἪἫ 

. 2) α 3] 

δὲ γόσος, ἐχθρόν; Πάνυ 78: Τὸ οὔτε κακὸν οὔτε 

ἀγαϑὸν ἄρα, διὰ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἐχϑρὸν, τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ φίλον ἐστὶν, ἕνεκα τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ φίλου. 
Φαίνεται. Ἕνεκα ἄρα τοῦ φίλου, τὸ φίλον, φίλον, 
διὰ τὸ ἐχθρόν. Ἔοικεν. Τἰἶεν, ἣν δ᾽ ἐγώ. ἐπειδὴ 

- « ο ᾿ 

ἐνταῦϑα ἥκομεν, ὦ παῖδες, πρόσχωμεν τὸν νοῦν μὴ 
-- -Ὁ-Ὃ ε υ ᾿ - 

ἐξαπατηϑῶμεν. ὅτι μὲν γὼρ φίλον τοῦ φίλου τὸ 
φίλον γέγονεν, ἐῶ χαΐέρει», καὶ τοῦ ὁμοίου γε τὸ ὁ- 
μοῖον φέλον γέγνεται" ὃ ἔφαμεν ἀδύνατον εἶναι. 
ἀλλ ὅμως τόδε σκεψώμεϑα ᾿ μὴ ἡμᾶς ἐξαπατήσῃ τὸ 

γῦν λεγόμενον. ἡ ἰατρικὴ, φαμὲν, ἕνεκα τῆς ὑγιείας 
- 2 Ν 

φίλον; ναί, Οὐκοῦν καὶ ὑγίεια φίλον; Πάνυ γε. 
μ᾿ , ’ 

Εἰ ἄρα φίλον, ἕνδκά του. Ια. Φίλον γέ τινος δή" 
3» 2 Γ μὲ " σ' ’ ’ 

εἴπερ ἀχολουϑήσει τῇ πρόσϑεν ὁμολογίᾳ. Πᾶανὺυ χε. 

Ψ, 2 
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Οὐκοῦν καὶ ἐκεῖνο φίλον αὖ ἔσται, ἕνεχ φίλου; 
Ἰνγαί. “ οὖν οὐκ ἀνάγκη ἀπειπεῖν ἡμῆς οὕτως 

ἰόντας, καὶ ἀφικέσϑαι ἐπί τινὰ «ἰρχὴν, ἢ οὐκ ὙᾺ 

ἐπαγοίσει ἐπ᾽ ἄλλο φίλον, ἀλλ᾽ ἥξει ἐπὶ ἐκεῖνο ὃ ἔστι 

πρῶτον φίλον, οὗ ἕγεκοα καὶ τὰ ἄλλα φαμὲν πάντα 
φίλα εἶναι; “Ἀνάγκη. Γοῦτο δὴ ἐστιν ὃ λέγω, μὴ 
ἡμᾶς  Ἰλλα πάντα ὃ εἴπομεν ἐκδένου ἕνεχα φίλα εἰ- 

γον, ὥσπερ εἴδωλὰ ἄττα ὄντα αὐτοῦ, ἐξαπατᾷ" ἢ δ᾽ 
ἐκεῖνο τὸ πρῶτον, ὃ ὡς ἀληϑῶς ἐστε φίλον. . ἐνγ»οἡ- 
σωῶμὲν γὰρ οὕτωσί" ὃ ἂν τις τὸ ἄξρί. πολλοῦ ποιῆ- 
ται (οἱόνπερ ἐνίοτε πατὴρ υἱόν) ἀντὲ πάντων τῶν 
ἄλλων χφημάτων προτιμᾷ. ὁ δὴ τοιοῦτος ἕγεκα τοῦ 
τὸν υἱὸν περὶ παντὸς ἡγεῖσϑαι, ἄρα καὶ ἀλλό τι ἂν 

περὶ πολλοῦ ποιοῖτο; οἷον, εἰ αἰσθάνοιτο αὐτὸν 
κώνειον πεπωκότα, ἄρα περὶ πολλοῦ ποιοῖτ᾽ ἂν οἷ- 

γον, εἴπερ τοῦτο ἡγοῖτο. τὸν υἱὸν σώσειν; ον» μὴν, ; 

ἔφη. Οὐκοῦν καὶ τὸ ἃ; γγεῖον, ἔν ᾧ ὃ οἶνος ἐνείη; 

Πάνυ γε. ἸΑρ᾽ οὖν τότε οὐδὲν περὶ 7 πλείονος ποιεῖ- 
ται κύλικα κεραμίαν, ἢ τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ; οὐδὲ 
τρεῖς κοτύλας οἴνου, ἢ τὸν υἱόν; ἢ ὧδέ πως ἔχει; ; 
πᾶσα ἢ τοιαύτη σπουδὴ οὐκ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ἐ- 
σπο υδασμένη, ἐ ἐπὶ τοῖς ἕγεχά τοῦ παρασκχευαξομένοις, 
ἀλλ ἐπ ἐκείνῳ οὗ ἕνεκα πάντα τιὶ τοιαῦτα ξρρα- 
σκευάζεται. οὐχ ὃ, τι πολλάκις λέγομεν, ὡς περὶ 

πολλοῦ ποιούμεϑα χρυσίον καὶ ἀργύριον» ἀλλὰ μὴ 
οὐδέν τι μᾶλλον οὕτω τόγε ἀληϑὲς ἔχη. ἀλλ᾽ ἐκχεῖ- 
νό ἐστιν ὃ περὶ παντὸς ποιούμεθα, ὁ ἂν φαγῇ ὃν, 
ὅτου ἕνεκα καὶ χρυσίον καὶ πάντα τὸ παρασκευαζό- 

μενα παρασκευάζεται. ἀρ οὕτω φήσομεν; Πάγυ 
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7. Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ φίλου ὃ αὐτὸς λόγος; 
ὕσα γὰρ φαμὲν φίλα εἶναι ἡμῖν, ἕνεχα φίλου τιγὸς 
ἑτέρῳ ῥήματι φαινόμεθα λέγοντες αὐτό. φίλον δὲ 
τῷ ὄντι κινδυνεύει ἐκεῖγο αὐτὸ εἶναι εἰς ὃ πᾶσα: αὖ- 

ται αἵ λεγόμεναι φιλίαι τελευτῶσι. Κινδυγεύει οὔ- 
τως, ἔφη, ἔχειν Οὐκοῦν τό γε τῷ ὄντι φίλον, οὐ 
φίλου τινὸς ἕγνεχε φίλον ἐστίν; ληϑῆ. Τοῦτο 
μὲν δὴ εἰπιὶ Ἰλλαχται, μὴ φίλου τιγὸς ἕνεκα τὸ φίλον 

φίλον εἶναι. ἀλλ ἄρα τὸ ἀγαθὸν ἐστὶ φίλον; Ἔ- 

μοιγε δοκεῖ. 49) οὖν διὰ τὸ κακὸν, τὸ ἀγαϑὸν φι- 
λεῖται; καὶ ἔχει ὧδε" εἰ τριῶν ὄντων ὧν γνὺῦν δὴ 
ἐλέγομεν, ἀγαϑοῦ, καὶ κακοῦ, καὶ μήτε ἀγαϑοῦ μή- 
τε χακοῦ, τὺ δύο ληφϑείη, τὸ δὲ κακὸν ἐκποδὼν 
ἀπέλθοι, καὶ μηδενὸς ἐφάπτοιτο, μὴτε σώματος, μή- 

τὲ ψυχῆς, μὴτε τῶν ἄλλων ὁ ἃ δὴ φαμὲν αὐτὰ καϑ' 

αὑτὰ οὔτε κακὰ εἶναι οὔτε ἀγαϑὼ, ἀρα τότε οὐδὲν 

ἂν ἡμῖν χρήσιμον εἴη τὸ ἀγαϑόν; ἀλλ᾽ ἄχρηστον 

ἂν γεγονὸς εἴη; εἰ γὰρ μηδὲν ἡμᾶς ἔτι βλάπτοι, οὖ- 

δὲν ἂν οὐδεμιᾶς ὠφελεέας δεοίμεϑα. καὶ οὕτω δὴ 
ἂν τότε γένοιτο κατάδηλον ὅτι διὰ τὸ κακὸν τὰγα- 
ϑὸν ἡγαπῶμεν καὶ ἐφιλοῦμεν, ὡς φάρμακον ὃν τοῦ 
κακοῦ τὸ ἀγαϑόν' τὸ δὲ κακὸν, γόσημα. “οσήμα- 
τος δὲ μὴ ὄντος, οὐδὲν δεῖ φαρμάκου. ἀρ' οὕτω 
πέφυκέ τε καὶ φιλεῖται τἀγαϑὸν διὰ τὸ κακὸν, ὕφ᾽ 
ἡμῶν, τῶν μεταξὺ ὄντων τοῦ κακοῦ τε καὶ τἀγαϑοῦ; 
αὐτὸ δὲ αὑτοῦ ἕνεκα οὐδεμέαν χρείαν ἔχει; Ἵοι- 
κεν, ἢ δ᾽ ὃς, οὕτως ἔχειν. Τὺ ἄρα φίλον ἡμῖν ἐκεῖνο 

εἰς ὃ ΒΑΡ ΜΕ ΑΒΊΨΕΝ ἄλλα, ἕνεκα ἑτέρου φίλον 
φίλα ἔφαμεν εἶναι ἐκεῖνα. οὐδὲν δὲ τούτοις ἔοικεν. 
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ταῦτα μὲν γὰρ φίλου ἕνεκα, φίλα κέκληται" τὸ δὲ 
τῷ ὄντι φίλον, πᾶν τοὐναντίον τούτου φαΐνεται πε- 
φυκχός. φίλον γὰρ ἡμῖν ἀνεφάνη, ὃν ἐχϑροῦ ἕνεκα. 
εἰ δὲ τὸ ἐχϑρὸν ἀπέλϑοι, οὔπέτι, ὡς ξοικ᾽, ἔσϑ᾽ ἡμῖν 

φίλον. Οὔ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὡς 7: γῦν λέγεται. Ππό- 
τερον, ἣν δ᾽ ἐγὼ, πρὸς Ζιὸς, ἐὼν τὸ καχὸν ἀπόλη- 
ται, οὐδὲ πεινὴν ἔτι ἔσται, οὐδὲ διμῇν, οὐδὲ ἄλλο 
οὐδὲν τῶν τοιούτων; Υ ἢ πείνη μὲν ἔσται, ἐάνπερ ἄν- 
ΡΝ τε καὶ τἄλλα ἕ ζῶα", οὐ μέντοι βλαβερὰ γε; 
καὶ δίψα δὴ, καὶ αἵ ἄλλαι ἐπιϑυμέαι, ἀλλ᾽ οὐ κα- 
καὶ, ἅτε τοῦ κακοῦ ἀπολωλότος, 1 ἢ γελοῖον τὸ ἐρώτη- 
μα, ὃ, τι ποτ᾽ ἔσται τότε, 1) μὴ ἔσται; τίς γὰρ οἷ- 
δεν; ἀλλ οὖν τόδε Ἣ ἴσμεν, ὅτι καὶ νῦν εὐβής πει- 
γῶντοι βλάπτεσθαι, ἔστι δὲ καὶ ὠφελεῖσϑαι. ἢ γάρ; ᾿ 

Πάνυ γε. Οὐκοῦν, καὶ διψῶντα, καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν τοιούτων πάντων ἐπιϑυμοῦντα, ξύτιν ἐνΐοτε μὲν 

ὠφελίμως ἐπιϑυμεῖν, ἐνίοτε δὲ, βλαβερῶς; ἐνίοτε δὲ, 
μηδέτερα; Σφόδρα γε. Οὐκοῦν, ἐὰν ἀπολλύηται 
τὰ κακὰ, ἃ γε μὴ τυγχάνῃ ὄντα κακὰ, τὶ προσήκει 
τοῖς κακοῖς συναπόλλυσθαι; Οὐδέν. Ἔσονται ἄρα 
αἵ μήτε ἀγαϑαὶ μὴτε κακαὶ ἐπιϑυμίαι,: καὶ ἐὰν ἀπό- 
ληται τὰ κακά. Φαΐνεται. Οἷόν τε οὖν ἐστεν, ἐπι- 
ϑυμοῦντα καὶ ἐρῶντα, τούτου οὗ ἐπιϑυμεῖ καὶ ἐρᾷ, 
μὴ φιλεῖν; Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Ἔσται ἄρα καὶ τῶν 
κακῶν ἀπολομένων, ὡς ἔοικε, φίλ᾽ ἄττα. Ἰναί. Οὐκ 
ἂν, εἶγε τὸ κακὸν αἴτιον ἣν τοῦ φίλον τὺ εἶναι. Οὐκ 

ἂν ἡν, τούτου ἀπολομένου, φίλον ἕτερον ἑτέρῳ. αἱ- 
τίας γὰρ ἀπολομένης, ἀδύνατόν που ἣν ἔτ᾽ ἐκεῖνο 
εἶναι οὗ ἣν αὕτη ἡ αἰτία. ᾿Ορϑῶς λέγεις. Οὐκοῦν 
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ὡμολόγηται ἡμῖν τὸ φίλον φιλεῖν τι, καὶ διά τι; καὶ 

φήϑημεν τότε γε διὰ τὸ κακὸν, τὸ μὴτε ἀγαϑὸν μή- 

τε κακὸν, τὸ ἀγαϑὸν φιλεῖν; “Ἀληθῆ. Ινὺν δὲ 7ὲ, 

ὡς ξοιχε, φαΐνεται ἄλλη τὶς αἰτία τοῦ φιλεῖν τε χαὶ 

φιλεῖσθαι. Ἔοικεν. κρ οὖν τῷ ὕντι, ὥσπερ ἄρα 

ἐλέγομεν, ἢ ἑ ἐπιϑυμία, τῆς φιλίας αἰτία; καὶ τὸ ἐπι- 

ϑυμοῦν, φίλον ἐστὶ τούτου οὗ ἐπιϑυμεῖ, καὶ τὸ τε 

ὅταν ἐπιϑ υμῇ; ὃ δὲ τοπρότερον ἐλέγομεν φίλον εἰ- 

γαι, ὕϑλος τὶς Γ ὥσπερ ποῖ; μὰ μακρὸν συγκὲ εἶμε- 

γΌΡ; Κινδυγνεύει, ἔφη. “ἀλλὰ μέντοι, ἣν δ᾽ ἐγὼ, τό 

γε ἐπιϑυμοῦν, οὗ ἂν ἐνδεὲς 5) ἢ,τ τούτου ἐπιϑυμεῖ. ἢ 

γὰρ; ναὶ. Τὸ δ᾽ ἐνδεὲς ἄρα φίλον ἐκείνου οὗ ἂν 

ἐνδεὲς ἢ; 4]οκεῖ μου. ᾿Ενδεὲς δὲ ᾿ἐρήρολνν οὺ ἄν τις 

ἀφήρφηται; Πῶς δ᾽ οὔ; Τοῦ οἰκείου δὴ, ὡς ἔοικεν, 

ὅ, τὲ ἔρως καὶ ἢ φιλία καὶ ἡ ἐπιϑυμέία τυγχάγ
ει οὗ- 

δ Ὁ φαΐνεται, ὦ ενέξενέ τὲ καὶ «σι. Συνε- 

φάτην. “ γμεῖς ἄρα, εἰ φίλοι ἐστὸν ἀλλήλοις, φύσει 

πη οἰκεῖοι ἔσϑ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς. Κομιδῇ, ἐφάτην. Καὶ 

εἰ ἄρα τὶς ἕτερος ἑτέρου ἐπιϑυμεῖ, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ ω παΐῖ- 

δες, ἢ ἐρᾷ, οὐκ ἂν ποτε ἐπεθύμει, ὁ οὐδὲ ἤρα, οὐδὲ 

ἐφίλει, ̓ εἰ μὴ οἰκεῖός πὴ τῷ ἐρωμένῳ ἐτύγχανεν 0)", 

ῃ κατὰ τὴν ψυχὴν, ἢ κατά τι τῆς ψυχῆς ῆϑος, ἢ 

τρόπους, ἢ εἶδος. Πάνυ γε, ἔφη ὁ Μενέξενος " ὁ δὲ 

«1ὑσις ἐσίγησεν. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Τὸ μὲν δὴ φὺ- 

σει οἰκεῖον ἀναγκαῖον ἢ ἡμῖν πέφανται φιλεῖ εἶν. "Που- 

κεν, ἕφη. “Ἀναγκαῖον ἄρα τῷ γνησίῳ ἐραστῇ καὶ 

μὴ προσποιήτῳ φιλεῖσϑαι ὑπὸ τῶν παιδικῶν. Ὃ 

μὲν οὖν Δύσις καὶ ὃ Μενέξενος μόγις πὼς ἐπενευσά- 

τὴν" ὃ δὲ Ἱπποϑάλης ὑπὸ τῆς ἡδονῆς παντοδαπὰ 
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3. ὖΝ ΄ Ἀλλε ὦ δ ΝΣ ᾿ ᾿ ἢ ἠφίει χρώματα. καὶ ἐγὼ εἶπον, βουλόμενος τὸν λύ- 
γον ἐπισκέψασθϑαι, 1 μέντοι τὸ οἰκεῖον τοῦ ὁμοίου 

διαφέρει, λέγοιμεν. ἄν τι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ «ὐσι τε 

καὶ Πϊενέξενε, περὶ φίλου, ὅ᾽ ἐστιν" εἰ δὲ ταὐτὸν 
εἰ τ σραν τ ς τυγχάνει ὃν ὅμοιόν τε καὶ οἰκεῖον, οὗ ῥάδιον ἅπο- 

Ν ι ’ » ς 3 τ Ἐθ 
βαλεῖν τὸν πρόσϑεν λόγον, ὡς οὐ τὸ ὅμοιον τῷ ὅ- 

Ἵ Ν ς 2) ι 

μοίῳ κατιὰ τὴν ὁμοιότητα ἄχρηστον" τὸ δὲ ἄχρη- 
’ ς »-Ὃ᾽ 

στον φίλον ὁμολογεῖν, πλημμελές, βούλεσϑ' οὔ, 
ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἐπειδὴ ὥσπερ μεϑύομεν ἱ ὑπὸ τοῦ λόγου, 
συγχωρήσωμεν καὶ φῶμεν ἕτερόν τι εἶναι τὸ οἰκεῖον 

-Ὁ ͵ κ » ἊΝ 

τοῦ ὁμοίου; Πάνυ γε. Πότερον οὐν καὶ τἀγαϑὸν 
οἰκεῖον ϑήσομεν παντί; τὸ δὲ κακὸν, ἀλλότριον εἶ- 
γαι; ἢ τὸ μὲν κακὸν, τῷ κακῷ οἰκεῖον, τῷ δὲ ἀγα- 
ϑῷ τὸ ἀγαϑόν; τῷ δὲ νὰ ἀγαϑῷ μῆτε κακῷ, τὸ 

᾿ ΩΣ . ὦ ω] 

μὴτε ἀγαϑὸν μὴτε κακόν; Οὕτως ἐφάτην εὐ 
σφίσιν, ἕκαστον ἑκάστῳ οἰκεῖον εἶναι. Πάλιν ἄρα, 

ἢν δ᾽ ἐγώ, ὦ παῖδες, οἷς τοπρῶτον λόγ ους ἃ! νὰ 

μεϑα περὶ φιλίας, εἰς τούτους πεπτώκοαμεν. ὃ γὰρ 

ἄδικος τῷ ἀδίκῳ, καὶ ὃ κακὸς τῷ κακῷ οὐδὲν ἧττον 
Σ »ἷ ὯΝ ἰδ ἘΣ ι ΡΞ Ὡ 2) γχν 2» 

φίλος ἕσται, ἢ ὁ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ. (οικεν, ἔφη. 
γεν μ ᾿ 2 τ ἉἊ 4. 3 - 2" ἢ Φ κα "“- 

Γἰ δὲ; τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ οἰκεῖον ἂν ταὐτὸν φῶμεν 
- " ." « 3 4 ὃ ὃν Ι Πη 

εἶναι, ἀλλό τι ἢ ὃ ἀγυϑθὸς τῷ συ μόνον φίλος; 
Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε φόμεϑα ἐξελέγ- 

ς -“ῪὟ 

ξαι ἡμᾶς αὐτοὺς. ἢ οὐ μέμνησϑε; εμνήμεϑα. 
ΓΙ ἌΝ τί οὖν ἂν ἔτι χρησαίμεϑα τῷ λόγῳ; 1) δῆλον ὅτι 

οὖδέν. δέομαν οὖν, ὥσπερ οἱ σοφοὶ ἐν τοῖς διχα- 
᾿ 5 , ε; ϑ3 

στηρίοις, τὰ εἰρημένα ἅπαντα ἀναπεμπάσασθαι. εἰ 
4 οἷ. Γ « 

γὰρ μήτε οἵ φιλούμενοι, μὴτε οἱ φιλοῦντες, μὴτε οἱ 
« , δ] 

ὅμοιοι, μήτε οὗ ἀνόμοιοι, μήτε οἱ ἀγαϑοὶ, μήτε οἱ 
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οἰκεῖον, μήτε τοὶ ἄλλα ὅσα διεληλύϑαμεν (οὐ γὰρ ἕ- 
γωγε ἔτι μέμνημαι ὑπὸ τοῦ πλήϑους) ἀλλ᾽ εἰ μηδὲν 
τούτων φίλον ἐστὶν, ἐγὼ μὲν οὐκέτι ἔχω τί λέγω. 
ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐν γνῷ εἶχον. ἄλλον ἢδη τινὰ τῶν» 
πρεσβυτέρων κινεῖν. κᾷτα, ὥσπερ δαίϊμογές τινες, 
προσελϑόντες οἱ παιδαγωχγοὶ, ὃ, τε τοῦ Πενεξένου 

καὶ ὃ τοῦ «Ἵὕσιδος, ἔχοντες αὐτῶν τοὺς ἀδελφοὺς, 
παρεκάλουν χαὺ ἐκέλευον αὐτοὺς οἴκαδε ἀπιέγαι. 
ἤδη γὰρ ἣν ὀψέ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ ἡμεῖς καὶ 

οἱ περιεστῶτες αὐτοὺς δπηλὰ ὑνέμιενς ἐπειδὴ δὲ οὐ- 
δὲν ἐφρόντιζον ἡμῶν, ἀλλ ὑποβαρβαρίζοντες ἢγα- 

γάκτουν τὲ καὶ οὐδὲν ἧττον ἐν ὌΝΩΝ ἀλλ ἐδόκουν 

ἡμῖν ὑποπεπτωχύτες ἐν τοῖς “Πρμαίοις, ἄποροι εἶναι 

προσφὲ ρευϑαι" ἡττηϑέντις οὖν αὐτῶν, διελύσαμεν 
τὴν ουνουσίαν. ὅμως ἔγωγε ἤδη ἀπιόντων αὐτῶν, 
Νῦν δὲ, ἢν δ᾽ ἐ) Πϑ ὦ «“ὑσι τε χαὶ Μεγέξεγε, κατα- 

γέλαστου ΣΈΛΌΡΑΡΕΥ, ἐγώ τε, γέρων ἀνὴρ, καὶ ὑμεῖς. 

ἑδροῦσι γὼρ οἵδε ἀπιόντες ὦ; οἰώμεθα ἡμεῖς ἀλλήλων 

ρέλοι εἶναι [καὶ ἐμὲ 79 ἐν ὑμῖν τέϑημι) οὔπω δὲ, 
εἰ τὸ ἐστὶν ὃ φίλος, οἱοί τε ἐγεγόμεϑα ἐξε υρεῖν. 
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ΠΠΆΑΡΧΘΌΣ 

Ἠ 

Φ.1. ΖΦ Ο ΚΕ ΧΨΧΟΣΙΟΣ 

᾽ἜΘΙΚΟΣ. ; 

«--ἕ.- 

ΤΆ ΤΟΥ͂ ΠΙΑΛΟΓΟΥ͂ ἹΠΠΑΓΡΧΟΥ͂ ΠΡΟΣΏΠ.Α 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ἸΠΠΑ͂ΡΧΟΣ. 

“ΠῚ γὰρ τὸ φιλοκερδὲς, τί ποτὲ ἐστι; καὶ τίγες οἱἹ 
φιλοκερδεῖς; 1Π. Ἐμοὶ μὲν δοκοῦσιν, οὗ ἂν κερδαί-᾿ 
νειν ἀξιώσωσιν ἀπὸ τῶν μηδενὸς ἀξίων. ΣΏ.. Π6-᾿ 
τερον οὖν σοι δοκοῦσι, γινώσκοντες ὅτι οὐδενὸς. 
Ἵ ἊΝ "ὦ τ ὟΝ Ἶ " Ἄ 5 . 3 ο- Ἔ 9 ’ 

ἐστὸν ἄξια, ἢ ἀγνοοῦντες; εὖ γὰρ ἀγνοοῦντες, ἀνοή-" 
᾿ --᾿ 3 3 ΒῚ 

τοὺς λέγεις τοὺς φιλοκερδεῖς.ς 71. .«1λλ οὐκ ἀνοὴ- 
Ἵ [Φὲ ] 

τους λέγω, ἀλλὰ πανούργους καὶ πονηροὺς, καὶ ἡτ- 
- «, 39 ».ω' 

τοὺς τοῦ κέρδους, γιγνώσκοντας οτι οὐδενὸς ἀξιά" 
» τ - 4. - 

ἐστιν ἀφ᾽ ὧν τολμῶσι κερδαίνειν, ὁμῶς τολμᾶν φιτ᾿ 
- ΡῚ ᾿] 2 ΕἸ ε 

λοκερδεῖν δι’ ἀγαισχυντίαν. ΣΏ, «(ρ᾽ οὖν τοιόνδε 
λέγεις τὸν φιλοκερδῆ, οἷον, ἐὰν φυτεύω» γεωργὸς, 
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ἀνὴρ, καὶ γιγνώσκων ὅτι οὐδενὸς ἄξιον τὸ φυτὸν, 
ἀξιοῖ ἀπὸ τούτου ἐκτραφέντος κερδαΐνειν; ἄρα τοι- 
οὗτον αὐτὸν λέγεις; 11. Ἀπὸ παντὸς ὃ γ8 φιλοπερ- 

δῆς, ὦ Σώκρατες, οἴεταν δεῖν κερδαίνειν. ΣΑ͂Σ ή 

μοι οὕτως εἰκῆ, ὥσπέρ τι ἡδυ ἐμ ἕνος ὑπό τινος, ἀλ- 
λὰ προσέχων ἐμοὶ τὸν γοῦν ἀπόκριναι, ὥσπερ ἂν εἰ 
ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἠρώτων. οὐχὶ ὅμοῖο) γεῖς τὸν φιλο- 
κερδῆ ἐπιστήμονα εἶναι περὶ τῆς Ἰκμμῆ τούτου ὕϑεν 

πεοδαίνειν ἀξιοῖ; [Π. Ἔγωγε. ΣΏ. Τίς οὖν ἐπι- 

στήμων περὶ φυτῶν τῆς ἀξίας; ἐν ὁποίᾳ ἄξια φυ- 

τευϑῆναι καὶ χώρᾳ καὶ ὥρα; ἵνα τὶ καὶ ἡμεῖς τῶν 

σοφῶν ῥημάτων ἐκβάλωμεν, ὧν οἵ ὃ: ἑξιοὶ σερὺ τὰς 
δίκας καλλιεποῦνται. ΠῚ. Ἐγὼ μὲν οἶμαι γεωργόν 

ΣΩ. Τὸ οὖν ἄξιον κερδαίνειν ἀλλό τι λέγεις ἢ οἴε- 

σϑαι δεῖν κερδαίνειν; 1Π΄. Τοῦτο λέγω. ΣΏ. Πὴ 
τοίνυν ἐπιχεΐρει μὲ ἐξαπατᾷν, ἄνδρα πρεσβύτερον 
Ἴδη, οὕτω νέος ὧν, ἀποκρινόμενος, ὥσπερ νῦν δὴ, 

ἃ οὐδ᾽ αὐτὸς οἴει" ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῶς, εἴπέρ ἐστιν ὅν- 

τινὰ οἴει γεωργικὸν ἄνδρα γιγνόμενον, καὶ γιγνώ- 

ὄχοντα ὅτι οὐδενὸς ἄξιον φυτεύει τὸ φυτὸν, οἴεσϑαι 

ἀπὸ τοὕτου κερδαίνειν. ΓΠ. Μὰ Ζἰζ οὐκ ἔγωγε. ΣΙ. 
1ἰ δὲ; ἱππικὸν ἄνδρα, γιγνώσκοντα ὅτι οὐδενὸς 
ἄξια σιτία τῷ ἵππῳ παρέχει, ἀγνοεῖν αὐτὸν οἶδε ὅτε 
τὸν ἵππον διαφϑείρει; 1Π. Οὐκ ἔγωγε. ΣΩ.. Οὐκ 

ἄρα οἴεταΐ γε ἀπὸ τούτων κερδαΐνειν τῶν σιτέων τῶν 

μηδενὸς ἀξίων. 11. Οὐχί. ΣΩ. 1ἴ δέ; κυβερνὴ- 
τὴν, μηδενὸς ἄξια πηδάλια καὶ ἱστία τῇ νηὶ παρα- 
σκευασάμενον, ἀγνοεῖν οἴει ὅτι ζημιωϑήσεταν, καὶ 
κινδυνεύσει καὶ αὐτὸς ἀπολέαϑαι, καὶ τὴν ναῦν 
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ἀπολέσαι, καὶ ἃ ἂν ἄγῃ πάντα; 1Π΄. Οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἴεταΐ γε κερδαίνειν ἀπὸ τῶν σκευῶν 
τῶν μηδενὸς ἀξίων. 1Π. Οὐ γάρ. 1Σ.}. ᾿Αλλὰ στρα- ὦ 
τηγὸς, γυώσκων ὅτι ἡ στρατιὰ αὐτῷ οὐδενὸς ἄξια ἢ 
ὅπλα ἔχει, οἴεται ἀπὸ τούτων κερδαίνειν, καὶ ἀξιοῖ 
κερδαίνειν; 111. Οὐδαμῶς. 1.2. .1λλ᾽ αὐλητὴς, αὐὖ- 

λοὺς οὐδενὸς ἀξίους ἔχων, ἢ κιϑαριστὴς λύραν, 1 

τοξότης τόξον, ἢ ἄλλος δοτισοῦν συλλήβδην τῶν δι : 

μιουργῶν, ἢ τῶν ἄλλων τῶν ἐμφρόνων ἀνδρῶν, μη- 
δεγὸς ἀξια ὄργανα 1) ἄλλην παρασκευὴν ἡντιναοῦν 
ἔχων, ἀπὸ τούτων οἴεται κερδαίνειν; 1Π. Οὔκουν 
φαίνεταί γε. Σ.Ώ. Τίνας οὖν ποτε λέγεις τοὺς φιλο- 
κερδεῖς; οὐ γὰρ δήπου τούτους γε οἷς διεληλύϑα- 
μὲ», οἵτινες γιγνώσκοντες τὰ οὐδενὸς ἄξια, ὡπὸ τοὐ- ὦ 

των οἴονται δεῖν κερδαίνειν" ἀλλ᾽ οὕτω μὲν, ὦ ϑαυ- 
μάσιε, ὡς σὺ λέγεις, οὐκ ἔστ ̓ἀνϑρώπων οὐδεὶς φι- ὦ 
λρκορδῆς, 711. .4λλ᾽ ἐγὼ, ὦ “Σώχρατες, βούψομαι, λέ- 

γειν τούτους φιλοχκερδεῖς εἶναι, οἵ ἑκάστοτε ὑπὸ ἀ- ἢ 
πληστίας καὶ πάνυ σμικρὰ καὶ ὀλίγον ἄξια καὶ οὐ-᾿ 
δεγὸς γλίχονται ὑπερφυῶς, καὶ φιλοκερδοῦσιν. ΣΩὶ 

Οὐ δὴ που, ὦ βέλτιστε, γιγνώσκοντες ὅτι οὐδενὸς 
ἀξιὰ ἐστι. τοῦτο μὲν γὰρ ἤδη ἡμᾶς αὐτοὺς τῷ λόγῳ. 
ἐξηλέγξαμεν ὅτι ἀδύνατον. 11. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩΣ 
Οὐκοῦν εἰ μὴ ἩΠΡΘΟΚΒΊΟΕ. δῆλον ὅτι ἀγνοοῦντες" 

οἰόμενοι δὲ τὰ μηδενὸς ἀξ τα, πολλοῦ ἄξια εἶναι, 1Π. 

Φαίνεται. Σ.Ώ. "άλλοτι οὖν οἵγε φιλοκερδεῖς φιλοῦ-. 

σε τὸ κέρδος; 11... Χναΐ»  ΣΏ. Νάνδος δὲ λέγεις 

ἐναντίον τῇ ζημίᾳ; 11. Ἔγωγε. ΣΏ. Ἔστιν οὖν 
ὅτῳ ἀγαϑόν ἐστι ζημιοῦσϑαι; 11. Οὐδενέ. ΣΩ 
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Μλλὰ κακόν; Ι1Π.΄. Ναί. ΣΩ.. Βλάπτονται ἄρα ὑπὸ 
.-: 

-᾿ 2} - - 

τῆς ζημίας ἀνγϑρωποι; 111. Βλάπτονται. Σ.Ώ. Κα- 
2 Γ ᾿ 2 γν [ ᾿ - 

κὸν ἄρα ἡ ζημία; 111. ναί. Σ. Εναντίον δὲ τῇ 
ζημίᾳ τὸ κέρδος; 11]. ᾿Εναντίον. ΣΏ. Ἰγαϑὸν ἄρα 
Εὸ κέρδος; 111.:ὄ Νναΐ, ΣΙ. Ποὺς οὖν τὸ ἀγαϑὸν 

φιλοῦντας, φιλοκερδεῖς καλεῖς; 11. Ἔοικεν. ΣΙ. 

Οὐ μθλα κοὺς δὲ, ὦ ἑταῖρε, λέγεις τοὺς φιλοκερδεῖς. 
-Ο' «2 : 

ἀλλὰ σὺ αὐτὸς πότερον φιλεῖς ὁ ἂν ἀγαϑὸν ἢ, ἢ οὐ 
» - ἄδαιν - 37).γ- ΄ τ « φιλεῖς; 111. .Ἔγωγε. .ΣΏ. Ἔστι δὲ τι ἀγαϑὸν ὁ οὐ 

φιλεῖς, ἀλλὰ κακόν; 111. Μὰ “17 οὐκ ἔγωγε. Σ.. 

"ἀλλὰ πάντα ἀγαϑὰϊ ἴσως φιλεῖς, 11Π. νιαΐ. ΣΩ. Ἔ- 
ρου δὴ καὶ ἐμὲ εἰ οὗ καὶ ἐγώ. ὅδμολογήσω γὰρ καὶ 
» , “Ὁ ι 5 5 ι . ) 

ἐγώ σοι φιλεῖν τὰ ἀγαϑά: ἀλλὰ πρὸς ἐμοὶ καί σοι, 
δ.» γ7 Γ 2 - ῇ 9 ι 

οὗ ἄλλοι ἀνϑρώποι πάντες οὐ δοκοῦσέ σοι τἀγαϑὰ 
“ ᾿ ᾿ " - 2). γχὶ ͵ 

φιλεῖν, τὰ δὲ κακὰ μισεῖν; 11. ἔμοιγε φαΐνεται. 

ΣΏ. Τὸ δὲ κέρδος, ἀγαϑὸν ὡμολογήσαμεν; 1Π. 
ἡγμέν νυ υΣιΩ. Πάντες αὖ φιλοκερδεῖς φαίνονται τοῦ- 
τον τὸν τρόπον. ὃν δὲ τοπρότερον ἐλέγομεν, οὐ- 

ω ἢ 
δεὶς ἣν φιλοκερδής, ποτέρῳ οὖν ὧν τις τῷ λόγῳ 

χοώμενος, οὐκ ἂν ἐξαμαρτάώνοι; Ι΄. ΕΥ̓͂ τις, ὦ 
’ - 2 - Π Ὁ 

“Σώκρατες, οἶμαι, ορϑῶς λαμβάνοι τὸν φιλοκερδῆ. 
32 -- 2 ΕῚ Ἃ -Ὁ « - - ει ΕῚ 

ορϑῶς δ΄ ἐστὶ τοῦτον ἡγεῖσϑαι φιλοκερδῆ, ὃς ἂν 
σπουδάξοι ἐπὶ τούτοις, καὶ ἀξιοῦ κερδαίνειν ἀπὶ 

αὐτῶν, ἀφ ὧν οἱ εν δάης οὐ τολμῶσι κερδαίνειν. 
πΩ...4λλ ὁρᾷς, ὦ γλυκύτατε, τὸ κερδαίνειν ὁ ἄρτι 

ὡμολογήσαμεν. εἶναι ὠφελεῖσθαι. 111. Τί οὖν δὴ 
τοῦτο; Σ.4). Ὅτι καὶ τόδε αὐτὸ προσωμολογήσυ- 

μὲν, βούλεσθαι τὰ ἀγαθὰ ἅπαντας καὶ ἀεί. 117. 
Ξ-- 2 “-Ὁ ᾿ ͵ 

γα, ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ οὗ ἀγαϑοὶ πάντα τὰ κέρδη 
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βούλονται ἢ ἔχειν, εἴπερ ἀγαϑὰ γὲ ἐστιν. 1Π. Οὔ, 
ἀφ᾽ ὧὦ» γε μέλλουσιν, ὦ Σώκρατες, Ἡλοβήρεσϑυα 
τῶν κερδῶν. Σ1). Βλαβήσεσθαι δὲ λέγεις ζημιώσε- 
σϑαιν, ἢ ἀλλό τι; 11. Οὔκ" ἀλλὰ ζημιωϑήσε- 
σϑαι λέγω. ΣΏ. Ὑπὸ τοῦ κέρδους οὖν ζημιοῦνται 
ἢ ὑπὸ τῆς ζημίας ἀνϑρωποι; 11. Ὑπὸ ἀμφοτέρων. 
καὶ γὰρ ὑπὸ τῆς ζημίας ξημιοῦνται, καὶ ὑπὸ τοῦ 
κέρδους τοῦ πονηροῦ. Σ.Ώ. Εἰ δοκεῖ εἶ οὖν τι σοὶ 
χρηστὸν καὶ ἀγαϑὸν πρᾶγμα πονηρὸν εἶναι; 1Π|. 
Οὐκ ἔμοιγε. Σ,Ώ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν ὀλέγον 
σπρότερον τὸ κέρδος τῇ ζημίᾳ κακῷ ὄντι ἐναντίον εἶ- 
γαι; ΤΠ. Φημί. ΣΏ.. ᾿Εναντέον 'δὲ ὃν κακῷ, ἀγα- ἢ 
ϑὸν εἶναι; 11. “Ὡμολογήσαμεν γάρ. Ως Ορᾷς 

οὖν, ἐπιχειρεῖς μὲ ἐξαπατᾷ», ἐπίτηδες ἐναντία λέ- ἢ 

γων» οἷς ἄρτι ὡμολογήσαμεν. ΙΠ. Οὗ μὰ “ἰα, ὦ 
Σώκρατες" ἀλλὰ τοὐναντίον σὺ ἐμὲ ἐξαπατᾷς, καὶ 

οὐκ οἶδα ὅπη ἐν τοῖς λόγοις ἄνω καὶ κάτω, στρέφεις. ᾿ς 
ΣΩ. Εὐφήμει. οὐ μέντ' ἂν καλῶς ποιοίην, οὐ πειτ! ᾿ς 

ϑόμενος ἀνδρὲ ἀγαϑῷ καὶ σοφῷ. 11Π. Τίνε τούτῳ; 
καὶ τέ μάλιστα; .Σ. Πολίτῃ μὲν ἐμῷ τε καὶ σῷ, 
Πεισιστράτου δὲ υἱεῦ τοῦ ἐκ Φιλαίδωνος, “Γππιάρχῳ,, Ἷ 
ὡς τῶν Πεισιστράτου παίδων ἣν πρεσβύτατος καὶ ᾿ς 
θϑοφώτατος. ὃς ἀλλὰ τε πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα σα! 
φίας ἀπεδείξατο, καὶ τὰ Ὁμήρου πρῶτος ἐκόμισεν! 
εἰς τὴν γῆν ταυτηνί" καὶ μεν τω“. τοὺς ῥαψῳδοὺς 

Παναϑηναίοις ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διϊέναι, 
ὥσπερ νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσι. καὶ ἐπ᾿ ἀνακρέοντα τὸν. 
Τήϊον πεντηκόντορον στείλας, ἐκόμισεν εἰς τὴν πό- 

Ϊ 

λιν. ΟΣἰμωγέδην δὲ τὸν “Κεῖον περὺ αὑτὸν ἀεὶ εἶχεν . 
΄ 
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μὲγάλοις μισϑοῖς καὶ δώροις πείϑων. ταῦτα δ᾽ 
ἐποίει βουλόμενος πεέϑειν τοὺς πολίτας ἵνα ὡς β8ελ- 
τίστων αὐτῶν ὄντων ἄρχῃ" οὔκ οἰόμενος δεῖν οὐ- 
δενὲ σοφίας φϑονεῖν, ἅτε ὧν καλός τε καγαϑός. 
ἐπειδὴ, δὲ αὐτῷ οἱ περὶ τὸ ἄστυ τῶν πολιτῶν πεπαι- 
δευμένοι ἦσαν, καὶ ἐθαύμαζον αὐτὸν ἐπὶ σοφίᾳ, 
ἐπιβουλεύων αὖ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι, 
ἔστησεν αὐτοῖς “Ἑρμᾶς κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν μέσῳ τοῦ 

ἄστεος, καὶ τῶν δήμων ἑκάστων. κᾷπειτα ὑπὸ σο- 
φίας τῆς αὑτοῦ, ἣν τ΄ ἔμαϑε καὶ ἢν αὐτὸς ἐξεῦρεν, 
ἐχλεξάμενος ἃ ἡγεῖτο σοφώτατα εἶναι, ταῦτα αὐτὸς 
ἐντείνας εἰς ἐλεγεῖον, αὑτοῦ ποιήματα καὶ ἐπιδεί- 

γματα τῆς σοφίας ἐπέγραψεν" ἵνα πρῶτον μὲν τὰ 
ἐν “ελφοῖς γράμματα τὰ σοφὰ ταῦτα μὴ ϑαυμάζοι- 
ἐν οὗ πολῖται αὐτοῦ, τό, τε Γνῶϑι σαυτὸν καὶ τὸ 

Μηδὲν ἄγαν, καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα" ἀλλὰ τὰ 1π- 
πάρχου ῥήματα μᾶλλ ον» σοφὰ ἡγοῖντο. ἔπειτοι πεοι- 
ριόντες ἄγω καὶ κάτω, καὶ ἀναγιγνώσκοντες, καὶ 

γεῦμα λαμβάνοντες αὐτοῦ τῆς σοφίας, φοιτῷεν ἐκ 
τῶν ἀγρῶν καὶ ἐπὶ τὰ λοιπὰ παιδευϑησόμενοι. 
ἑστὸν δὲ δύο τοὐπιγράμματε' ἐν μὲν τοῖς ἐπ᾽ ἀρι- 
στερᾷ τοῦ “Ἑρμοῦ ἑκάστου, ὃ ἐπιγέγραπται λέγων 
ὁ Ἑρμῆς ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος καὶ τοῦ δήμου 
ἕστηχεν" ἐν δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιᾷ, νῆμα τόδ᾽ Ἱππάρ 
χουν, στεῖχε δίκαια φρονῶν, φησί. ἔστι δὲ τῶν 
ποιημάτων καὶ ἀλλα ἐν ἄλλοις Ἑρμαῖς πολλὰ καὶ 
καλὰ ἐπιγεγραμμένα" ἔστι δὲ δὴ καὶ τοῦτο ἐπὶ τῇ 
Στειριακῇ ὁδῷ, ἐν ᾧ λέγει, νῆμα τόδ᾽ Ἵππάρ- 
χου, μὴ φίλον ἐξαπάτα. ἐγὼ οὖν σε ἐμοὶ ὄντα 
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φίλον οὐ δή που τολμῴην ἂν ἐξαπατᾷν, καὶ ἐκδίγῳ 
τοιούτῳ ὄντι ἀπιστεῖν, οὗ καὶ ἀποθανόντος τρία 
37 2 Π 3 »“-Ὁ ε Ἢ - 3 ο“ 

ἔτη ἐτυρανγεύϑησαν Αϑηναῖοι ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ 
ω Β.] -ο-ὡῳ “ο ! 

αὐτοῦ Ἱππίου. καὶ πάντων ἂν τῶν παλαιῶν ἡχου- 
σας. ὅτε ταῦτα μόνα τὼ ἔτη τυραννὶς ἐγένετο ἐν 
᾿ϑήναις, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον ἐγγὺς τι ἔζων 49η- 
γαῖοι ὥσπερ ἐπὶ Κρόνου βασιλεύοντος. λέγεται δὲ 

“ὦ ᾿ 32 

ὑπὸ τῶν χαριεστέρων ἀνθρώπων καὶ ὃ ϑάνατος αὖὐ- 
“ω Π 3 2 εἰ ς . δ Ὁ 3 ᾿ 

τοῦ γενέσϑαι οὐ δι' ἃ οἵ πολλοὶ φήϑησαν, οὔ διὰ 
τὴν τῆς ἀδελφῆς ἀτιμίαν, τῆς κανηφορίας" (ἐπεὶ 
τοῦτό γε εὔηϑες) ἀλλὰ τὸν μὲν Ἁρμόδιον γεγονέναι 

, - 29 - 

παιδικὰ τοῦ «Ἀριστογείτονος, καὶ πεπαιδεῦσθαι 
ὑπ ἐκείνου γα δ᾽ ἐφρόνει ἃ ὶ ὁ 4 γείσ ὑπ᾽ ἐκείνου. μέγα δ΄ ἐφρόνει ἄρα καὶ ὁ «ἀριστογεί 

2 ἐν - Ἁ τῶν ἐπὶ τῷ παιδεῦσαν ἄνϑρωπον" καὺ ἀνταγωγι- 
4 - “«-Ὁ Ξ γ] 2 

στὴν ἡγεῖτο εἰναι τὸν Ἵππαρχον. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ 

χρόνῳ αὐτὸν τὸν “ρμόδιον τυγχάνειν ἐρῶντα τινὸς 
τῶν νέων τὲ καὶ γενναίων καὶ καλῶν, τῶν τότε" 

γ} Φ ου 2 

καὶ λέγουσι τοὔνομα αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ οὐ μέμνημαι. 
τὸν οὖν γεανίσκον τοῦτον τέως μὲν ϑαυμάζειν τόν. 
ἜΝΝΝ » 
τε “ρμόδιον καὶ τὸν ᾿Δἀριστογείτονα, ὡς σοφοὺς, 
3» -Ὡε .- ἔπειτα συγγενόμενον τῷ ἱππάρχῳ, καταφρονῆσαι 
ἐκείνων" καὶ τοὺς, περιαλγήσαντας ταὑτῃ τῇ ἅτι- 

[ ἰτ 32 - ι΄ τς Ἕ 

μέ, οὕτως ἀἁποκτξνναι τὸν ἵππαρχον. 111. 1{ιν- 
: ΕἸ « »-᾽» 

δυνεύεις τοίνυν, ὦ Σώκρατες, ἢ οὐ φίλον μὲ ἡγεῖ- 
21 «ς - ε 

σϑαι, ἢ, εἰ ἡγῇ φίλον, οὐ πείϑεσθαι ᾿ἵππάρ-:" 
ι ι ) Ὁ Ξ-ς3 

χῳ. ἐγὼ γὸὺρ ὅπως οὐ σὺ με ἐξαπατᾷς, οὐκ οἱἷδ 

ὅντινα τρόπον ἐν τοῖς λόγοις οὐ δύναμαι πεισϑῆ- 
᾿ ᾿ ΙΣι , 

γαι. ΣΧ. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ὥσπερ πεττεύων ἐϑέλω 
-Ὁ ΕἸ ’ ῳψ Π Ὁ 2 Ϊ 

σοὶ ἐν τοῖς λόγοις ἀναϑέσθαι ὁ, τι βούλεν τῶν εἰ- 
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ρημένων, ἵνα μὴ οἴῃ ἐξαπατᾶσϑαι. πότερον γὰρ, 
τοῦτο σοὶ ἀναϑῶμαι, ὡς οὐχὲ τῶν ἀγαϑῶν πάντες 

ἐπιϑυμοῦσιν ἄνϑρωποι; [Π. Μὴ μοΐ γε. ΣΙ, 
᾿λλ ὡς τὸ ζημιοῦσϑαν καὶ ἡ ζημία οὐ κακόν; [Π.- 
ὴ μοὶ γε. ΣΏ. ᾿4λλ΄ ὡς οὐ τῇ ζημίᾳ καὶ τῷ ζη- 
μιοῦσϑαιν τὸ κέρδος καὶ τὸ κερδαΐνειν ἐναντίον; 

1Π. Μηδὲ τοῦτο. ΣΏ.. ᾿4λλ ὡς ἐναντίον ὃν τῷ κα- 
κῷ, οὐκ ἀγαϑόν ἐστι τὸ κερδαένειν; 11Π. Οὔτοι 
πᾶν γε τουτὲ μοὶ ἀνάϑου. Σ.). Ζοκεῖ ἄρα σοὺ, ὡς 
ἔοικε, τοῦ κέρδονς τὸ μέν τι, ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ 

τι, κακόν. 7111. Ἔμοιγε. (ΣΏ. ᾿ἀνατέϑεμαι τοίνυν 
σοὶ τοῦτο. ἔστω γὰρ δὴ κέρδος τὶ, ἀγαϑὸν, καὶ 
ἕτερον κέρδος τὲ, κακόν. κέρδος δέ γε οὐδὲν μῶλ- 

λον ἐστὶν αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν ἢ τὸ κακόν. ἢ γάρ; 77. 
Πῶς με ἐρωτᾷς; (ΣΏ. ᾿Εγὼ φράσω. σιτίον ἐστέ 

τι ἀγαϑόν τε καὶ κακόν; 1Π. ναὶ, Σ'Ώ. ᾿ρ᾽ οὖν 

μᾶλλόν τε αὐτῶν ἐστὶ τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου σιτίον; 
ἢ ὁμοίως τούτω γε σιτία ἐστὸν ἀμφότερα ; καὶ ταὐ- 

Τῇ. γ8 οὐδὲν διαφέρει τὸ ὃ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, κατ 
τὸ σιτίον εἶναι" ἀλλὰ ἧ τὸ μὲν αὐτῶν, ἀγαϑὸν, 

τὸ δὲ, κακόν; 11Π. γα. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ πο- 

τὸν, καὶ τἄλλα πάντα ὅσα τῶν ὄντων τὰ αὐτὸ ὃν- 
τα, τὰ μὲν πέπονθεν, ἀγαϑὰ εἶναι, τὰ δὲ, και 
κιὶ, οὐδὲν ἐκείνῃ 78 διαφέρει τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου, 
ἢ τὸ αὐτό ἐστιν; ὥσπερ ἄνϑρωπος δή που, ὃ μὲν, 
χρηστός ἔστιν, ὃ δὲ, πονηρύς. [{Π΄. ναί. ΣΩ. 
τΑλῦ ἄνϑρωπός 7ε, οἶμαι, οὐδέτερος οὐδετέρου 
οὔτε μᾶλλον οὔτε ἡττόν ἐστιν, οὔτε ὃ χρηστὸς, τοῦ 

πονηροῦ, οὔτε ὁ πογηρὸς, τοῦ χρηστοῦ. 11. “ἯἽλη- 

Ῥέλν. Τς ΤΥ, Μ 
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ϑῆ λέγεις. ΣΏ. Οὐκοῦν οὕτω καὶ περὶ τοῦ κέρ- 

δους διανοώμεϑα, ὡς κέρδος γε ὁμοίως ἐστὲ καὶ τὸ 

χοηστὸν καὶ τὸ πονηρόν. 11]. ΨἸγάγκη. ΣΏ. Οὐ- 

δὲν ἄρα μᾶλλον κερδαίνει ὃ τὸ χρηστὸν πέρδος ἔχων, 
ἢ τὸ πονηρόν. οὐκοῦν μᾶλλόν γε κέρδος φαΐένεται 

οὐδέτερον ὃν, ὡς ὁμολογοῦμεν. 11. ναί. Σ, 
Οὐδετέρῳ γὰρ αὐτῶν οὐδὲ τὸ μᾶλλον οὐδὲ τὸ ἢτ- 
τον πρόσεστιν. 17. Οὐ γὰρ δή. ΣΏ. Τῷ δὴ τοι- 
οὐτῳ πράγματι πῶς ἄν τις μᾶλλον ἢ ἥττον ὁτιοῦν 
ἂν ποιοὶ ἢ πάσχοι, ᾧ μηδέτερον τούτων προσῇ; 

111. ᾿Αδύνατον. ΣΩ. ᾿Επειδὴ τοΐνυν κέρδη μὲν ὃὅ- 
μοίως ἐστὴν ἀμφότερα καὶ κερδαλέα,, τοῦτ᾽ ἔτι δὴ 
δεῖ ἡμᾶς ἐπισχέψασθαι, διὰ τί ποτε ἀμφότερα αὖ- 
τὼ κέρδος καλεῖς, τὲ τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοτέροις δρῶν. 

εὕσπερ ἂν εἰ ἃ σὺ μὲ ἡρώτας τανῦν δὴ, διὰ τὲ ποτε 
καὺ τὸ ἀγαϑὸν σιτίον καὶ τὸ κακὸν σιτίον, ὁμοέως 
ἀμφότερα, σιτέωα καλῶ: εἶπον ἄν σοι, διότι ἀμφό- 
τερα, ξηρὰ τροφὴ σώματός ἐστι, διὰ τοῦτο ἔγωγε. 

τοῦτο γὰρ εἶναι σιτίον, κῶν σὺ που ἡμῖν ὁμολογοῖς. 

ἤ γάρ; 1Π. Ἔγωγε. ΣΩ. “Καὶ περὺ ποτοῦ οὖν 

ὃ αὐτὸς ἂν τρόπος εἴη τῆς ἀποκρίσεως, ὅτι τῇ τοῦ 

σώματος ὑγρῷ τροφῇ, ἐάν τε χρηστὴ ἐάν τὲ πονηρὰ 
ἤ, τοῦτο τὸ ὄνομά ἐστι ποτόν " καὶ τοῖς ἄλλοις. ὧσ- 
αὐτως. πειρῶ οὖν καὶ σὺ ἐμὲ μιμεῖσϑαν, οὕτως 
ἀποκρινόμενον. τὸ λρηστὸν κέρδος καὶ τὸ πονηρὸν 
κέρδος, κέρδος φὴς ἀμφότερον εἶναι" τί τὸ αὐτὸ 

ἐν τοῖς αὐτοῖς δρῶ», ὅτι δὴ καὶ τοῦτο κέρδος ἐστίν; 
εἰ δ᾽ αὖ “μὴ αὐτὸς ἔχεις ἀποχρέίνασθαυ, ἀλλ᾽ ἐμοῦ 
λέγοντος σχόπει" ἀρὰ κέρδος λέγεις πᾶν κτῆμα ἣ 
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ἀν τις κτήσηται, ἢ μηδὲν ἀναλώσας, 3) ἔλαττον ἄνα- 
λώσας, πλέον λάβῃ; [Π. Ἔμοιγε δοκῶ τοῦτο κα- 
λεῖν κέρδος. ΣΏ. Ἦρα καὶ τὶ τοιάδε λέγεις; ἐάν 
τις ἑστιαϑεὶς, μηδὲν ἀναλώσας, ἀλλ᾽ εὐωχηϑεὶς, 

,. γύσον κτήσεται; 111. Μᾶὰὼ “ὃ οὐκ ἔγωγε. ΣΏ. Ὑ- 
γίειαν δὲ κτησάμενος ἀπὸ ἑστιάσεως, κέρδος ἂν 

κεήσαιο, ἢ ζημίαν; 111. Κέρδος. ΣΏ. Οὐκ ἄρα 
τοῦτό ἐστε κέρδος, τὸ ὁτιοῦν κτῆμα κτήσασϑαι. 
117. Οὐ μέντο. ΣΏ. Πότερον οὐκ ἐὰν κακὸν, ἢ 
οὐδ᾽ ἂν ἀγαϑὸν ὁτιοῦν κτήσηται, οὗ κέρδος κτήση- 
ται; 11. Φαίνεται, ἐάν γε ἀγαϑόν. ΣΏς- Ἐὰν 

δὲ κακὸν, οὔ ζημίαν κτήσεται; 11. Ἔμοιγε δο- 
κεὺ, ΣΙ. “ρᾷς οὖν ὡς πάλιν αὖ περιτρέχει εἰς τὸ 

αὐτό; τὸ μὲν κέρδος, ἀγαϑὸν φαΐνεται, ἡ δὲ ζη- 
μέα, κακύνγ. 1411. ᾿Απορῶ ἔγωγε δ, τὸ εἴπω. Σ,Ω. 

Οὐκ ἀδίκως γε σὺ ἀπορῶν. ἔτι δὲ καὶ τόδε ἀπό- 

κπρίιγαν" ἐδν τις ἕλαττον ἀναλώσας, πλέον χτήση-: 

ται, φῇς κέρδος εἶναι; 11. Οὔτι κακόν γε λέγω". 
ἄλλ ἐὸν χρυσίον ἢ ἀργύριον ἔλαττον ἀναλώσας, 
πλέον λάβη. ΣΏ. Καὶ ἐγὼ μέλλω τοῦτο ἐρήσεσϑαι. 
φέρε γὰρ, ἐάν τις χρυσίου σταϑμὸν ἥμισυ ἀναλώ- 

σας, διπλάσιον λάβη ἀργυρίου, κέρδος ἢ ζημίαν 

ιδίληφεν; 111]. Ζημέαν δὴ που, ὦ Σώκρατες. ἂν»- 
τὲ δωδεκαστασίου γὰρ διστάσιον αὐτῷ καϑίσταται 
τὸ χουσίον. ΣΩ. Καὶ μὴν πλέον γ᾽ εἴληφεν. ἢ οὐ 
πλέον ἐστὶ τὸ διπλάσιον τοῦ ἡμίσεως; 111. Οὔτι τῇ 
ἀξίᾳ γε ἀρχύριον χρυσίου. ΣΏ. 21εἰ ἄρα, ὡς ἔοι- 
κδ, τῷ κέρδει τοῦτο προσεῖναι τὴν ἀξίαν. νῦν 

γοῦν τὸ μὲν ἀργύριον πλέον ὃν τοῦ χρυσίου, οὗ 
ἍΜ Δ 
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φὴς ἄξιον εἶναι" τὸ δὲ χρυσίον, ἔλαττον ὃν, ἄξιον 
φὴς εἶναι. [Π.΄. Σφόδρα. ἔχεν γὰρ οὕτως ΣΩ. 
Γὸ μὲν ἄξιον ἄρα, κεοδαλέον ἐστὶν, ἐάν τε σμικρὸν 
ΨΥ Ε ; κι θὰ, - ; : 
2, ἐάν τε μέγα τὸ δὲ ἀνάξιον, ἀκερδὲςς 1Π. 

ναί. ΣΏ. Τὸ δὲ ἀξιον λέγεις, ἄξιον εἶναι ἀλλό 

τι ἢ κεχκτῆσϑαι; Ι11Π΄.ϑ ῷἹΝαὺ, κεκτῆσϑαι. ΣΏ. Τί 
δὲ ἄξιον αὖ λέγεις κεκτῆσϑαε; τὸ ἀνωφελὲς, 7) τὸ 
ὠφέλιμον; . 7Π.. Τὸ ὠφέλιμον δὴ που. ΣΩ. Οὐκ- 

᾿οὖν τὸ ὠφέλιμον, ἀγαϑὸόν ἐστιν; ΤΠ. ΡΠ ΎΡΧ ΙΝ 
Οὐκοῦν, ὦ ἀνδρειότατε πάντων, οὐ τὸ κερδαλέον, 

ἀγαϑὸν αὖ πάλιν τρίτον ἢ τέταρτον ἥκει ἡμῖν ὅμο- 
λογούμενον; 11. Ἔοικεν. ΣΏ. Μνημονεύεις γοῦν 
ὅϑεν ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος )έγονεν,; ̓ς 1Π. Οἷμαί γε. 

ΣΏ. Εἰ δὲ μὴ, ἐγώ σε ὑπομνήσω. ἢ ἠμφισβήτη- 
ἀς μοι, τοὺς ἀγαϑοὺς μὴ πάντα τὰ κέρδη βοὺλε- 

σϑαι κερδαΐνειν, ἀλλὰ τῶν κερδῶν τἀγαϑά; τὰ δὲ 

πογνηριδ, μή; 11. Νναίΐχι. ΣΙ. Οὐκοῦν πάντα 
φὶὰ κέρδη ὃ λόγος ἡμᾶς ἠνάγκασε καὶ σμικρὰ καὶ με- 
γάλα ὁμολογεῖν ἀγαϑὰ εἶναι; 11. Ἠνάγκακε γὰρ, 
ὦ “Σώκρατες, μᾶλλον ἐμέ γε, ἢ πέπεικεν. 5... ἄλὰ 

ἴσως μετιὶὴ τοῦτο καὶ πείσειεν ὧν. νῦν δ᾽ οὖν, εἴτε 

πέπεισαι, εἴτε ὅπως δὴ ἔχεις, σύμφῃς γοῦν ἡμῖν, 
σιάντα τιὲ κέρδη, ἀγαϑὰ εἶναι, καὶ σμικρὰ καὶ με- 
γάλα; 11. “Ὁμολογῶ γὰρ οὖν. Σ.Ώ, Τοὺς δὲ 
χρηστοὺς ἀνθρώπους βούλεσϑαι τὰ ἀγαϑιὰ ὅμολο- 
γεῖς ἅπαντα ἅπαντας, ἢ οὔ; 117. Ομολογῶ. ΣΏ.. 

"ἀλλὰ μὲν δὴ τοὺς γε πονηροὺς εἶπες ὁτι καὶ σμικρὰ 

καὶ μεγάλα κέρδη φιλοῦσιν. 1Π. Εἶπον. Σ.Ώ. 
Οὐκοῦν, κατὰ τὸν σὸν λόγον, ἅπαντες ἄνϑρωποι 
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φιλοκερδεῖς ἂν εἶεν, καὶ οἵ χρηστοὶ καὶ οἵ πονηροί. 

11. Φαίνεται. ΣΏ. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς ὀνειδίζει εἴ- 
τίς τῳ ὀγειδέζει, φιλοκερδεῖ εἶναι. τυγχάνει γὰρ 

καὶ ὁ ταῦτα ὀγειδίζων, αὐτὸς τοιοῦτος ὧν. 
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14. ΤΟΥ 41.424Ο0ΓΟΥ͂ ΜΕΝΙΕΙΞΕΝΟΥ͂ ΠΡΟΣΟΩΠ.4 

ΣΦΙ ΡΑΧΤΨΕ, ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ. 

9 
ΐ 5 “ ," . 3 τ: 

ΠΩ ἀγορᾶς, ἡ πόϑεν Ἰϊενέξενος; Π7ΙΕΝ. Ἔξ ἀγο- 
-Ὁ 2 Ἴ 5 -Ὁ 

ροᾶς, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου. Σ.Ω.. 
τ τῷ Ρ}Ὶ Ὑ ...} 

1ἰ μάλιστα σὺ πρὸς βουλευτήριον; ἢ δηλαδὴ τὸ 
᾿ ᾿ Χ Υ͂ » Ἀ ᾿ Ξὰ μη Σ ἦ ὁ σταιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τἔλει ἡγῇ εἶνα:; 

ς ς - 2) , Σ . 

καὶ ὡς ἱκανῶς δὴ ἔχων, ἐπὸὲ τιὶ μείζω ἐπινοεῖς τρέ- 
2! . -»- ΕΊ -»- 

πέεσϑαι; καὶ ἄρχειν ἡμῶν, ὦ ϑαυμάσιε, ἐπιχειρεῖς 
- -Ὁ Ὰ 2 ᾿ ἘΠ ἈΠ ε 

τῶν πρεσβυτέρων, τηλικοῦτος ὧν; ἵνα μὴ ἐκλίπῃ 
« ΄-Ὸ « 5 ΝῚ «ς ΠΥ ΕῚ 4 ᾿ 

ὑμῶν ἢ οὐκία ἀεὶ τινὰ ἡμῶν ἐπιμελητὴν παρεχυμὲ- 
Ἂν ἘΎΡΕ ΒΕ Ἢ - 

γη; ΜΕΝ. Πὰὼν σὺ γε, ὦ “Σώκρατες, ἐᾷς καὶ συμ- 
ἱ 2, 32 2, ω 

βουλεύῃ ἄρχειν, προϑυμήσομαι" εἰ δὲ μὴ, οὐ. νῦν 
Ἶ 2 " 

μέντοι ἀφικόμην πρὸς τὸ βουλευτήριον, πυϑόμενος 
Ὁ « 4, ,᾿ «ς -Ὁ ῳ Σ - Γ᾿ 

ὁτι ἡ βουλὴ μέλλει αἱρεῖσϑαι ὁστις ἐρεῖ ἐπὶ τοῖς ἀ- 
. Π ᾿ «"ἡ " Ὁ , -ὉὭ 

ποϑανοῦσι. ταφᾶς γιὲρ οἰσῶ οτι μέλλουσι ποιεῖν. 
Υ Ὁ ΧΡῊ ᾿ ΄ Ἢ ἜΣ ᾿ς Φ 

ΣΏ. Πάνυ γε. ἀλλὰ τίνα εἵλοντο; ΠΠΤΕΙΝ. Οὐδὲέ- 
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Ε υὖ ᾿ τ 4 27 - ἡ 
γα" ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν αὔριον. οἶμαι μέντον 

- ᾽ν - - ι τ 
ζἀρχῖνον ἢ Δίωνα αἵρεϑήσεσϑαι. ΣΏ. Καὶ μὴν, ὦ 

͵ ο ᾿ Ι͂ τ τὰ .} 

Ἡενέξενε, πολλαχοῦ χινδυγεύει καλὸν εἰναν τὸ ἐν 
Π 3 Π Ἃ ι ΓΜ 5 Ὁ ᾿ Ἃ 

στολέμῳ ἀποϑνήσκδιν καὶ γὰρ ταφῆς καλῆς τὲ καὶ 
μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει: καὶ ἐὰν πένης τὶς ὧν τε- 

) Ξ1.2) .οἋἽὉ ο ΕῚ 

λευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου αὖ ἔτυχε" καὶ ἐὼν φαῦλος ἢ, 
ὲ - “ 9 “Ὁ ὑῶν χ 5» 

ὑπ ἀνδρῶν σοφῶν τὸ καὶ οὐκ εἰκῇ ἐπαινούντων, αἀλ- 
λὸὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου λόγους πρρΑφισυμόμόμωνι οἵ 
οὕτω καλῶς ἐπαινοῦσιν, ὥστε καὶ τὰ προσόντα καὶ 
τὰ μὴ περὶ ἑκάστου λέγοντες, καλλιστά πὼς τοὶς ὃ- 

Ἷ 53 « “9 Π 4. : 

γόμασι ποικέλλοντες, γοητεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχὰς, 

καὶ τὴν πόλιν ἐγκωμιάζοντες κατιὶὶ πάντας τρόπους" 

καὶ τοὺς τετελευτηκότας ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τοὺς προ- 
ς -“᾿ ῳ , 3 ν 

γόνους ἡμῶν ἁπαντας τοὺς ἕμπροσϑεν, καὶ αὐτοὺς 
ῳ Ξ-' »» ΕῚ 

ἡμᾶς τοὺς ἔτι ζῶντας ἐπαινοῦντες. ὥστ᾽ ἔγωγε, ὦ 

Μενέξενε, γενναίως πάνυ διατίϑεμαι, ἐπαινοὺμε- 
ΗΝ ΡῚ ᾿.ν ε Υ̓ ΖΡ 

γος ὕπ᾽ αὐτῶν" καὶ ἑκάστοτε ἕστηκα ἀκροώμενος καὺ 
κηλούμενος, ἡ) οὕμενος ἐν τῷ παραχρῆμα μείζων καὶ 
γενναιότερος καὶ καλλίων γεγονὲν αι. καὶ οἵα δὴ τὰ 
πολλὰ ἀεὶ μετ᾽ ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἕπονται καὶ ξυνακρο- 
Ὁ ι «κι : τ ὲ ῇ Ὡῦ ἃ “Ὁ Μ “Ὁ 

ὦὥνται" πρὸς οὖς ἐγὼ σεμνότερος ἐν τῷ παραχρῆμα 
Ἷ ι ΕἸ - ι Ἂν .- 

γίνομαι. καὶ γὰρ ἐκεῖνον ταὐτὰ ταῦτα δοκοῦσί μοι 

πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὲ χαὶ πρὸς τὴν ἄλλην πόλιν, 
» 3 4 Ὁ 

ϑαυμασιωτέραν αὐτὴν ἡγεῖσϑαιν εἶναι ἢ πρότερον, 
ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπειϑόμενοι. καὶ μοι αὕτη ἢ 

, ε , ) - ε 
σεμνότης παραμένειν ἡμέρας πλείω 1) τρεῖς" οὕτως 
»» ᾿ δ γι Ἃ .- ᾿ κι β }] Ὁ γι ὡ 

δγαῦλος ὁ λόγος τε καὶ ὁ φθόγγος παρὰ τοῦ λέγον 
Σ " 2 ἥς, ΟἿ . “ιν ͵ 

τος ἐνδύεται εἰς τὰ ὦτα, ὥστε μύγις τετάρτη ἢ πέμ- 
ε ͵ 3 ᾿ ) Ὁ ᾽ πτῃ ἡμέρᾳ ἀναμιμνήσκομαν ἐμαυτοῦ, καὶ αἰσϑάνο- 
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"π « 5 ᾿ Ξ- ν Α 
μαι οὗ γῆς εἰμι" τέως δὲ οἶμαι μονονοὺκ ἐν μαχά- 

"Ὁ [φὲ ς ὦν ς 

ρὼν γήσοις οἰκεῖν. οὕτως ἡμῖν οἵ ῥήτορες δεξιοὶ 
3 3 Ξ 

εἰσίν. ΜῈΝ. Αεὶ σὺ προσπαίζεις, ὦ «Σώκρατες, 

τοὺς ῥήτορας" νῦν μᾶντον οἶμαι ἐγὼ τὸν αἵρεϑέντα 
ΚῚ 2 Υ ) « Π 

οὐ πάνυ εὐπορήσειν. ἐξ ὑπογυίου γὰρ παντάπασιν 
Γ " « ᾿ 

ἢ αἵρεσις γέγονεν" ὥστε ἴσως ἀναγκασθήσεται ὅ 
, 9 Ὁ 2 

λέγων ὥσπερ αὐτοσχεδιάζειν. Σ,Ώ. Πόϑεν, ὦ ᾽γαϑὲ; 
εἰσὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι παρεσκευασμένος καὺ 
ε 3 ᾿ 32 « [μὰ ε 

ἄμα οὐδὲ αὐτοσχεδιάζειν τά γε τοιαῦτα χαλδπόν. 
2 ϑ ᾿ 

εὐ μὲν γὼρ δέοι ᾿Αϑηναίους ἕν Πελοπονγησέοις εὖ λέ- 
2 ΓῸ 2 

γεν, ἢ Πελοπονγησίους ἐν ᾿ϑηναίοις, ἀγαϑοῦ ἂν 
ὑήτορος δέοι τοῦ πείσοντος, καὶ εὐδοκιμήσοντος" 
{τ᾿ » ς ᾽ 

ὅταν δέ τις ὃν τούτοις ἀγωνίζηται οὕσπερ καὶ ἐπαν- 
ΓῸ 354«ι Ὁ ἴον Γ Ὕ 2 , 

ψεῖ, οὐδὲν μέγα δοκεῖ εὖ λέγειν. ΠΈΕῚΝ. Οὐκ οἴει, 

ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Οὐ μέντοι, μὰ 4 α. ἽΕΙ Ν. 
ὡλ ΕΥ τ, 3. 0» ὩΣ Φ, ὠλῃ ΕῚ “ ΕῚ ἢ ν»ω 

Ἢ οἴει οἱόστ ἂν εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, εὖ δέοι, καὶ ἕ- 
ες Ἱ ᾿ - ΕἸ - , 

λουτὸ σε ἡ βουλή; ΣΧ... Καὶ ἐμοὶ μὲν γε, ὦ ἥΖεγέ- 
3 ᾿ η Σ - τ΄ 

ἕξενε, οὐδὲν ϑαυμαστὸν οἵῳ τ᾽ εἶναι εἰπεῖν, ᾧ τυγχά- 

γεν διδάσκαλος οὔσα οὐ πάνυ φαύλη περὶ ῥητορικῆς, 
5 2ω; Ν εὔῳ . « ΟΥ̓ ϑ Α ᾿" [ 

ἀλλ᾽ περ καὶ ἄλλους πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἐποίησε 
ς« ’ Ὁ ς.. ι ῥήτορας, ἕνα δὲ καὶ διαφέροντα τῶν Ελλήνων, Πε- 

᾿ --- " τ) ἡ ἔ 

οικλέα τὸν Ξανϑίππου. ΠΤΕΙ͂Ν. Τίς αὕτη; ἢ δηλο- 
2 ᾽ “ 

μότι Ασπασίαν λέγεις; Σ.Ώ.. “έγω γάρ" καὶ ΙΚόν- 
᾿ ; τ ͵ Π Ἀαύ 

γον γε τὸν Πητροβίου. οὗτοι γάρ μοι δύο εἰσὶ δι- 
τ -“ τ ὖ «! δάσκαλοι" ὃ μὲν, μουσικῆς" ἡ δὲ, ῥητορικῆς. οὔ- 

ΕΊ , 3ςν ᾿ 
τῷ μὲν οὖν τρεφόμενον ἄνδρα οὐδὲν ϑαυμαστὸν 

ΕῚ , 5 ῃ [4 - 
δεινὸν εἰναι λέγειν. ἀλλὰ καὶ οστις ἐμοῦ κάκιον 

ἐπαιδεύϑη, μουσικὴν μὲν ὑπὸ Ἰάμπρου παιδευϑ εἷς, 
{ " ᾿ 9} -“- -ς ῳ 

ῥητορικὴν δὲ ὑπ Ἀντιφῶντος τοῦ Ραμνουσίου, ὁμως 

““-ἀ--.--Ξσοο τ πο ππὶ 

' 
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κἀν οὗτος οἱόστ᾽ εἴη ᾿1ϑηναίους γε ἐν ᾿᾿ϑηναίοις 
ἐπαινῶν εὐδοκιμεῖν. ΜΙῈΪΝ. Καὶ τί ἂν ἔχοις εἰπεῖν, 

9 ᾿ ᾿ .' ᾿ 3. ω- 2» 
εἰ δέοι σε λέγειν; ΣΏ. Αὐτὸς μὲν παρ ἐμαυτοῦ ἴσως 

3 ’ 2 Π τ Ν ᾽ 3 , ᾿ 

οὐδὲν" ἀσπαοίας δὲ καὶ χϑὲς ἠκροώμην, περαιγού- 
σης ἐπιτάφιον λόγον περὸ αὐτῶν τούτων. ἤκουσε 
γὰρ ὥπερ σὺ λέγεις, ὅτε μέλλοιεν ᾿ϑηναῖοι αἱρεῖ- 

σϑαι: τὸν ἐροῦντα. ἔπειτα τοὶ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆ- 
μὰ μοὲ διΐει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ δὲ, πρότερον ἐ- 
σκεμμένη ᾿ ὅτε, μοὴ δοκεῖ, συνετίθει τὸν ἐπιτάφιον 
λόγον, ὃν Περικλῆς εἶπε, περιλεέμμοτ' ἄττα ἐξ ἐκεί- 
νου συγκολῶσσα. ΜΕΝ. Ἢ καὶ μνημονεύσαις ἃν ἃ 
ἔλεγεν «ἀσπασία; Σ.. Εἰ μὴ ἀδικῶ γε. ἐμάνθανόν 
Ϊ "ἃ τ ὅξος Φ γέ τοι παρ᾿ αὐτῆς καὶ ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον ὅτι 

᾿ἐπελανϑανόμην. ΜΙΕΙ͂Ν. Τὶ οὖν οὐ διῆλϑες; ΥιΣ, 
᾿4λλ ὅπως μὴ μοι χαλεπανεῖ ἡ διδάσκαλος, ἂν ἐξενέ- 
γκὼ αὐτῆς τὸν λόγον. ΜΈ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρα- 
τες" ἀλλ εἰπὲ, καὶ πάνυ μοι χαριῇ, εἴτε Ἀσπασίας 

βούλει λέγειν, εἴτε ὁτουοῦν" ἀλλὰ μόνον εἰπέ. ΣΏ. 
“ἄλλ ἴσως μου καταγελάσῃ, ἄν σοι δόξω, πρεσβύτης 
ὧν, ἔτι παίζειν. ΜἝὝΙΕΙ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες" ἀλλ 

εἰπὲ παντὶ τρόπῳ. Σ.Ώ. ἀλλὰ μέντοι σοΐ )ε δεῖ χα- 
Π ῳ }3 9ην 5, ἵ 2 Υ̓͂ 

οἰζεαϑαι" ὥστε κἂν γλῆων; εἴ με κελεύοις ἀποδὺν- 

τὰ ὀρχήσασθαι, χαρισαίμην ἀν" ἐπειδή 78 μόνω 
ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἄκουε. ἔλεγε γάρ, ὡς ἐγῷμαι, ἀρξαμένη 
λέγειν ἀπ αὐτῶν τῶν τεϑνεώτων, οὑτωσί. Ἔργῳ 
μὲν ἡμῖν οἵδ᾽ ἢ ἔχουσι τὶ προσήκοντα σφίσιν αὖ- 
τοῖς" (ὧν τυχόντες πορεύονται τὴν εἱμαρμένην πο- 
θείαν, προπεμφϑέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως, 
ἐδί ΑΗΒ - Π . 3 ᾿ , ἈΠ ΦΑΝ ΣΝ , υδίᾳ δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων») λόγῳ δὲ δὴ τὸν λειπόμενον 
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κόσμον ὃ, τε γόμος προστάττει ἀποδοῦναι τοῖς ἅν ῦ 

δράσι, καὶ χρή. ἔργων γὰρ εὖ πραχϑέντων, λόγῳ 
καλῶς ῥηθέντι μνήμη καὶ κόσμος τοῖς πράξασι γί- 
γνεται παρὰ τῶν ἀκουσάντων. δεῖ δὴ τοιούτου τι-᾿ 
γὸς λόγου, ὅστις τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἱκαγῶς 

ἐπαινέσεται, τοῖς δὲ ζῶσιν εὐμενῶς παραινέσεται" 
ἐκγόνοις μὲν καὶ ἀδελφοῖς μιμεῖσθαι τὴν τῶνδε ἀρε- 
τὴν παρακελευόμενος" πατέρας δὲ καὶ μητέρας, καὶ 

εἴτιγες τῶν ἄνωθεν ἔτι προγόνων λείπονται, τούτους. 

δὲ παραμυϑούμεγος. τἰς οὖν ἂν ἡμῖν τοιοῦτος λό- ἢ 
ἢ 2. ᾿ δ ῳ Ε᾿ ᾿ 2) 

γος φανείη; ἢ πόϑεν ἂν ὀρϑῶς ἀρξαίμεϑα ἀνδρας 

ἀγαϑοὺς ἐπαινοῦντες ; οἵ ζῶντές τε τοὺς ἑαυτῶν εὖὔ- ἢ 

φραινον, δι’ ἀρετὴν, καὶ τὴν τελευτὴν ἀντὶ τῆς τῶν 
ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο; 4]οκεῖ μοι χρῆναι, κα- 
τὰ φύσιν, ὥσπερ ἀγαϑοὶ ἐγένοντο, οὕτω καὶ ἐπαι- 
γεῖν αὐτοὺς. ἀγαϑοὶ δὲ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ 

ἀγαθῶν. τὴν εὐγένειαν οὖν πρῶτον αὐτῶν ἐγκωμι- 
ἀζωμεν- δεύτερον δὲ, τροφὴν τε καὶ παιδείαν ἐπὲ 
δὲ τούτοις, τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς 

καλὴν καὶ ἀξίαν τούτων ἀπεφήναντο. τῆς δ᾽ εὖγε- 
γείας πρῶτον ὑπῆρξε τυΐσδε ἡ τῶν προγόνων γένε- 

σις, οὐκ ἔπηλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐχγόνους τούτους 

ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν τῇ χώρᾳ, ἀλλοϑεν 
σφῶν ἡκόντων, ἀλλ αὐτόχϑονας, καὶ τῷ ὄντι ἐν πα- 
τρίδι οἰκοῦντας καὶ ζῶντας" καὶ τρεφομένους οὐχ 
ὑπὸ μητρυιᾶς, ὡς ἄλλοι, ἀλλ᾽ ὑπὸ μητρὸς, τῆς χώρας ἢ 
ἐν ἢ ᾧκουν" καὶ νῦν κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἶτ΄ 

κείοις τόποις τῆς τεκούσης καὶ ϑρεψάσης καὶ ὑποδε- 
ξαμένης. δικαιότατον δὴ κοσμῆσαι πρῶτον τὴν μὴ“ 

πᾷ τ π πτπ πῇ ΦπΦπιω.ᾳ΄ϑπποσυσ σα σσος 
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τέρα αὐτὴν. οὕτω γὰρ συμβαένει ἅμα καὶ ἡ τῶνδε 
εὐγένεια κοσμουμένη. ἔστι δὲ ἀξία ἡ χώρα καὶ ὑπὸ 
πάντων ἀνϑρώπων ἐπαινεῖσθαι, οὐ μόνον ὑφ᾽ ἡμῶν" 
σιολλαχῆ μὲν καὶ ἄλλῃ, πρῶτον δὲ καὶ μέγιστον, ὅτε 

τυγχάνει οὐσὰ ϑεοφιλής. βαῤτυρεῖ δὲ ἡμῶν τῷ λό- 
γῳ ἢ τῶν ἀμφισβητησάντων περὶ αὐτῆς ϑεῶν ἢ ἔρις 
τε καὶ κρίσις. ἣν δὴ ϑεοὶ ἐπήνεσαν, πῶς οὐχ ὑπὶ 
ἀνϑρώπων γε συμπάντων. δικαία ἐπαινεῖσθαι; δεὺ- 
τερος δὲ ἕ ἔπαινος δικαίως ὃ ἂν αὐτῆς εἴη, ὅτι ἐν ἐκείγῳ 
τῷ χρύνῳ ἐν ᾧ ἡ πᾶσα γῆ ἀνεδέδου καὶ ἔφυ ζῶα 
σπαντοδαπὲὶ, ϑηρία τὲ καὶ βοτὰ, ἐν τούτῳ ἡ ἡμετέρα, 
ϑηρίων μὲν ἀγρίων ἄγονος καὶ καϑαρὰ ἐφίάγη, ἐξε- 
λέξατο δὲ τῶν ζώων καὶ ἐγέννησεν ἄνϑρωπον, ὃ συν- 
ἐσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων, καὶ δίκην καὶ ϑεοὺς μό- 
ΨῸ» νομίζει. μέγα δὲ τεκμήριον τούτῳ τῷ λόγῳ ὅτι 
ἣδε ἕτεκεν ἡ γῆ τοὺς τῶνδὲ τε καὶ ἡμετέρους προγό- 
γους. πᾶν γὺρ τὸ τεκὸν τροφὴν» ἔχει ἐπιτηδείαν ᾧ 
ἂν τέκη. ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσά τε ἀληθῶς, καὶ 
μὴ, ἀλλ' ὑποβαλλομένη, ἐὼν μὴ ἔχη πηγὰς τροφῆς τῷ 
γενομένῳ. ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῆ τε καὶ μήτηρ ἵπα- 
ψὸν τεκμήριον παρέχεται ὡς ̓ ἀνϑρώπους γεννησαμέ- 
γή. μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἄνϑρω- 
πείαν ἤνεγκε τὸν τῶν πυρῶν καὶ κριϑῶν καρπὸν, 
κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀλδρ οὐκόνον γένος, 
ὡς τῷ ὄντι τοῦτο τὸ ζῶον αὕτη γεγνησαμένη. μῶλ- 

λον δὲ ἱ ὑπὲρ γῆς ἢ γυναικὸς προσήκει δέχεσθαι τοι- 
αὕτα τεκμήρια. οὔ γὰρ γῆ γυναῖκα μεμίμηται χυή- 
σεν καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆν. τούτου δὲ τοῦ καρ- 

ποῦ οὐκ ἐφϑόνησεν, ἀλλ᾿ ἔνειμε καὶ τοῖς ἄλλοις. με- 

«9 κι 
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τοῖς ἐκγόνοις. ϑρεψαμένη δὲ καὶ αὐξήσασα πρὸς 
γὴν, ἄρχοντας καὶ διδασκάλους αὐτῶν ϑεοὺς ἐπη- 
γάγετο" ὧν τὰ μὲν ὀνόματα πρέπει ἐν τῷ τοιῷδε 
ἐᾷν. ἴσμεν γὰρ οἵ τὸν βίον ἡμῶν κατεσκεύασαν, 
πρός τὲ τὴν καϑ' ἡμέραν δίαιταν τέχνας πρώτους 
παιδευσάμεγοι, καὶ πρὸς τὴν ὑπὲρ τῆς χώρας φυλα- 
κὴν ὅπλων χτῆσέν τε καὶ χρῆσιν διδαξάμενοι. γεγνη- 
ϑέντες δὲ καὶ παιδευϑέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγο- 
ψοι, ᾧκουν πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς 
ἔχει διὰ βραχέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ, τρος 
φὴ ἀνθρώπων ἐστί" χαλὴ μὲν, ἀγαθῶν" ἢ δὲ ἐναν- 
τία, κακῶν. ὧς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οὗ 

ς.ς ὦ 32 .»Ὁ .-Ὁ 232. οἱ ᾿ 2. ὦ πρόσϑεν ἡμῶν, ἀναγκοῖον δηλῶσαι, δί ἣν δὴ καἀκεῖς 
γο. ἀγαϑοὶ καὶ οἵ νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν 
ὕντες οἱ τετελευτηκότες. ἢ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ 
τότε ἣν καὶ νῦν ἀριστοκρατία, ἐν ἢ νῦν τε πολι- 
τευόμεϑα, καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς ταπολ- 
λά, καλεῖ δὲ ὃ μὲν αὐτὴν, δημοκρατίαν, ὃ δὲ, 
ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ" ἔστι δὲ τῇ ἀληϑείᾳ, μετ εὐδο- 
ξίας πλήϑους ἀριστοκρατία. βασιλεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ 
ἡμῖν εἰσιν" οὗτοι δὲ, τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ 
αἱρετοὶ ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως ταπολλὰ τὸ πλὴ- 
ϑος" τὸς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δό- 
ξασιν ἀρίστοις εἶναι" καὶ οὔτε ἀσϑενείᾳ, οὔτε πε- 
γέᾳ, οὗτ᾽ ἀγνωσίᾳ πατέρων, ἀπελήλαται οὐδεὶς, 
οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετέμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πό- 
λεσιν" ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὃ δόξας σοφὸς ἢ) ἀγαϑὸς εἷ- 
ναι, κρατεῖ καὶ ἄρχει, αἰτία δὲ ἡμῖν τῆς πολυτεί- 
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Π ε τω ᾿; Υ ε 4 Π " 

ἂς ταὑτης, ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αὖ μὲν γὰρ ἀλλαε 

πόλεις ἐκ παντοδαπῶν κατεσκευασμέναι ἀγϑρώπων 
ε; 32 »“ΞοΨ 3 ᾽ 5 

εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων: ὠστεὲ αὐτῶν ἀνώμαλοι καὶ αἵ 
-Ὁ 9 »" 

πολιτεῖαι, τυραννίδες τε καὶ ὀλιγαρχίαι. οἰκοῦσιν 
3 »ἤ ᾿ ᾿ δ οι ᾽ 3 ' 

οὖν, ἕνιον μὲν δούλους, οἱ δὲ, δεσπότας ἀλλήλου; 
ς »" ᾿ ς ᾿ »Σ΄΄ 

γομίζοντες " ἡμεῖς δὲ καὶ οἵ ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὸς 
. 3 Ἁ Υ͂ 3 δέοι ον ὃ - ἅν 

πάντες ἀδελφοὶ φύντες, οὐκ ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὲ 
[ 3 ' Ὁ» ΒῚ π ΦΟ, ἃ ᾿ « "»"» ε 

δεσπόται ἀλλήλων εἶναι" ἄλλ ἡ ἰσογονία ἡμᾶς ἢ 
κατὰ φύσιν ἰσονομίαν ἀναγκάζει ζητεῖν κατὰ νόμον, 

3 Υ͂ ) “ 

καὶ μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν ἀλλήλοις, ἢ ἀρετῆς δόξη 
καὶ φρονήσεως. ὅϑεν δὴ ἐν πάσῃ ἐλευϑερίῳ τε- 
ϑραμμένοι οἱ τῶνδε πατέρες, καὶ οἵ ἡμέτεροι, καὶ 
αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς φύντες, πολλὰ δὴ καὶ κα- 
λὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάντας ἀνθρώπους καὶ 
ἐδί Ἂ ὃ ΐ Ἄ 5. δεῖ « ᾿ αν ) 9 

ἐδέχ καὶ δημοσίᾳ" οἰόμενοι δεῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑε- 
ον εγ.' 

οἷας καὶ Βλλησιν ὑπὲρ “ λλήνων μάχεσϑαι, καὴὶὲ 
βαρβάροις ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Εὐμόλ- 
που μὲν οὖν καὶ ἡμαζόνων ἐαρυγθφνενσυπῥῶμ ὃπὸ 
τὴν χώραν, καὶ τῶν ἔτι προτέρων, ὡς ἠμύναντο, 

2 

καὶ ὡς ἤμυναν 4ργεΐοις πρὸς Καδμείους, καὶ Ἥρα- 
ΡῚ Υ τ ᾿ 

πλείδαις πρὸς Αργείους, ὃ, τὲ χρόνος βραχὺς ἀξίως 
2.ϑ ὦ » -μρ ᾿ 

διηγήσασθαι, ποιηταί τε αὐτῶν ἤδη καλῶς τὴν ἂ- 
ρετὴν ἐν μουσικῇ ὑμνήσαντες, εἰς πάντας ᾿μεμηνὺ- 
κασιν. ἐὰν οὖν ἡμεῖς ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγῳ 
ψιλῷ κοσμεῖν, τάχ ἂν δεύτεροι φαινοίμεϑα. ταῦ- 

τα μὲν οὖν διὰ ταῦτα δυϑεϊ μοι ἐᾷν, ἐπειδὴ καὶ 
ἔχει τὴν ἀξίαν. ὧν δὲ οὔτε ποιητής πω δόξιχν ἀξέ- 

ἐὰν ἢ 
αν ἐπ ἀξίοις λαβὼν ἔχει, ἔτι τὲ ἐστιν ἐν ἀμνηστίᾳ, 
τούτων πέρι μοὶ δοκεῖ χρῆναι ἐπιμνησθῆναι, ἐπαι- 
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γοῦντά τε καὶ προμνώμενον τοῖς ἄλλοις, ἐς ᾧδάς τε 
καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτοὺς ϑεῖναι, πρεπόντως 
τῶν πραξάντων. ἔστι δὲ τούτων ὧν λέγω πρῶτα, 
Πέρσας ἡγουμένους τῆς Ασίας, καὶ δουλουμένους 
τὴν Εὐρώπην, ἔσχον οἵ τῆσδε τῆς χώρας ἔκγονοι, 
γονεῖς δὲ ἡμέτεροι. ὧν καὶ δίκαιον καὶ χρὴ πρῶτον 
μεμνημένους, ἐπαινέσαι αὐτῶν τὴν ἀρετήν. δεῖ δὴ 
αὐτὴν ἰδεῖν, εἰ μέλλει τὶς καλ ὥς ἐπαινεῖν ἐν ἐκείνῳ 

τῷ χρόνῳ 7ε» ὁμεγον» λόγῳ, ὅτε πᾶσα μὲν ἡ ̓Δσία ἐ- 
δούλευε τρίτῳ ἤδη βασιλεῖ" ὧν ὃ μὲν πρῶτος, Κῦ- 
ρος, ἐλευϑευώσας Πέρσας τοὺς αὑτοῦ πολέτας τῷ 

αὑτοῦ φρονήματι, ἅμα καὶ τοὺς δεσπότας Μήδους 
ἐδουλώσατο, καὺ τῆς ἄλλης σίας μέχρις Αἰγύπτου 
ἦρξεν ̓ ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ, Αἰγύπτου τὲ καὶ Αιβύης 
ὅσον οἷόν τὸ ἣν ἐπιβαίνειν" τρέτος δὲ, “αρεῖος, σε- 
ζῃ μὲν μέχρι Σκυϑῶν τὴν ἀρχὴν ὡρίσατο, ναυσὶ δὲ, 
τῆς τε ϑαλάττης ἐκράτησε καὶ τῶν νήσων" ὥστε μη- 

δὲ ἀξιοῦν ἀντίπαλον αὐτῷ μηδένα εἶναι. αἱ δὲ 
γνῶμαι δεδουλωμέναι ἁπάντων ἀνθρώπων ἦσαν. 
οὕτω πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ μάχιμα γένη καταδεδου- 
λωμένη ἣν ἡ Περσῶν ἀρχὴ. αἰτιασάμενος δὲ 4α- 
ρεῖος ἡμᾶς τε καὶ ᾿Ερετριέας » «Σάρδεσιν ἐπιβουλεῦ- 

σαν προφασιζόμενος, πέμψας μυριάδας μὲν πεντή- 

κονται ἕν τὲ πλοίοις καὺ ναυσὶ, γαὺς δὲ τρια ποσέας, 

4Δάτιν δὲ ἄρχοντα, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα ᾿Ερετριξας 
καὺ ““ϑηναίους, εἰ βούλοιτο τὴν ἑωυτοῦ. κεραλὴν 

ἔχειν. ὁ δὲ πλεύσας εἰς “Πρέτριαν ἐπὶ ἄνδρας οἱ τῶν 
τότε “Πλλήνων ἐν τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἤσαν τοὶ πρὸς 

τὸν πεύλεμον, καὶ οὐκ ὁλέγοι, τούτους ἐχειρώσατο 
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μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις" διηρευνήσατο δὲ αὐτῶν πᾶ- 
σαν τὴν χὠώρκ», ἵνα μηδεὶς ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρό- 
πῳ" ἐπὶ τὼ ὕρια ἐλθόντες τῆς ᾿ρε τρικῆς οἱ στρατε- 

ὦται αὐτοῦ, ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑάλατταν διαστάντες, 
συνάψαντες τὸς χεῖρας, διῆλθον ἅπασαν τὴν χώ- 
ραν, ἵν᾽ ἔχοιεν τῷ βασιλεῖ εἰπεῖν ὅτι οὐδεὶς σφᾶς 
ἀποπεφευγὼς εἴη. τῇ δ᾽ αὐτῇ διανοίᾳ κατηγάγον- 
τὸ ἐξ ᾿Ερετρίας εἰς Μαραϑῶνα, ὡς ἕτοιμον σφίσιν 
ὃν, καὶ ᾿1ϑηναίους ἐν τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἀνάγκῃ ζεύ- 
ξαντας ᾿Ερετριεῦσιν, ἄγειν. τούτων δὲ, τῶν μὲν 

πραχϑέντων » τῶν δ᾽ ἐπιχειρουμένων, οὔτ᾽ Ἔρετρι- 
εὕσιν ἐβοήϑησεν “Ἑλλήνων οὐδεὶς, οὔτε ᾿ϑηναίοις, 
πλὴν Λακεδαιμονίων. οὗτοι δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς 
μάχης ἀφίκοντο" οὗ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμέ- 
γοι, ἀγαπῶντες τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἡσυ- 
χίαν ἦγον. ἐν τούτῳ δὴ ἂν τις γενόμενος γνοίη οἷ- 
οὐ ἀρα ἐτύγχανον ὄντες τὴν ἀρετὴν οἵ ΠΙαραϑῶνε 
δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων δύναμιν, καὶ κολασά- 
μενοι τὴν ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς σίας" καὶ πρῶ- 

τοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων: ἡγεμόνες 
καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι ὅτι οὐκ ἅμα- 
χος εἴη ἢ Περσῶν δύναμις, ἀλλὰ πῶν πλῆϑος καὶ 
πᾶς πλοῦτος ἄρετῇ ὑπείκει. ἐγὼ μὲν οὖν ἐκείνους 
τοὺς ἄνδρας φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν ἧμε- 
τέρων πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευϑερίας τῆς 

τ8 ἡμετέρας καὶ ξυμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ. 
εἰς ἐκεῖνο γὰρ τὸ ἔργο» ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ὕστό- 
ρας μάχας ἐτόλμησαν διακινδυνεύξιν οἱ “Ἕλληνες ὗὕτ 
πὲρ τῆς σωτηρίας, μαϑηταὶ τῶν Μίιαραϑῶνι γενό- 
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5 3 » » 

μενοι. τὼ μὲν οὖν ἀριστεῖα τῷ λόγῳ ἐκείνοις ἀνα- 
[ 

ϑετέον, τὰ δὲ δευτερεῖα, τοῖς περὲ Σαλομῖνα καὶ 
22 ᾿ 

ἐπ «“ρτεμισίῳ ναυμαχήσασι καὶ νικήσασι. καὶ γὰρ᾽ 
Π -- 5 ν “-- ᾿ ι 32) Ὕὔ --Ὁ- Ϊ 

τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλὰ μὲν ἂν τις ἔχοι διελύ εἶν, 
ε ᾽ ἵ ο΄Ὃᾧ ᾿ 

καὶ οἷα ἐπιόντα ὑπέμειναν χατὰ τὲ γὴν καὶ κατὰ 
Ι͂ Ἀ ες 2 Υ͂ ιν ει ᾿ “«Ψ0 

ϑάλατταν, καὶ ὡς ἡμύναντο ταῦτα. ὃ δὲ μοι δοκεῖ 
καὶ ἐκείνων κάλλιστον εἶναι, τοὐύτου μγρησϑήσομαι, 
Ὡ ν᾿ «..ἍΝἝΝ »ὔ -Ψ “Ὁ "τ «ε 

τι τὸ ἑξῆς ἕργον τοῖς Ἡαραϑῶνι διεπράξαντο. οὐ 

μὲν γὰρ Παραϑῶνι τοσοῦτον μόνον ἐπεδείξαντο τοῖς 
σεν εἰ! “ τ 
Ἄλλησιν, ὅτι κατιὶὶ γὴν οἷόν τε ἀμύνασϑαι τοὺς 

᾿ ᾿ » 

βαρβάρους ὀλίγοις πολλοὺς" ναυσὶ δὲ ἔτι ἣν ἀδη- 
Ξ , 31 

λον. καὶ δόξαν εἶχον Πὲ|ὲρσαι ἄμαχον εἶναι κατὰ 

ϑάλατταν, καὶ πλήϑει καὶ πλούτῳ, καὶ τέχνῃ καὶ 
΄ - 4 7. -Ὁ “Ὁ -Ὁ “«Ὁ ὁώμῃ. τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν 

«, 

τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν ἐχόμενον φόβον διὲ- 
λυσὰαν τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἔπαυσαν φοβουμένους 

ὦ - Ἂ 3 δ ς 2 5 Π Α 

πλῆϑος νεῶν τὲ καὶ ἀνδρῶν. ὑπ ἀμφοτέρων δὴ 
ξυμβαΐνει, τῶν τε Μαραϑῶνι μαχεσαμένων καὶ 

τῶν ἐν Σαλαμῖνν ναυμαχησάντων παιδευϑῆναι 
, χλ “ἍἘλλ᾽) ς ᾿ 4 -Ὁ πον 

τοὺς ἀλλους ηνᾶς, ὑπὸ μὲν τῶν, κατὰ γῆν, 
ὑπὸ δὲ τῶν, κατὰ ϑάλατταν, μαϑόντας καὶ ἐϑὲι- 

’ Ἔ -" δ ᾽ μ σϑέντας μὴ φοβεῖσθαι τοὺς βαρβάρους. τρίτον 
, ᾿ ᾿ ΕῚ η » »» Χ 3 - νῚ 

δὲ λέγω τὸ ἐν Πλαταιαὶς ἔργον καὶ ἀριϑμῷ καὶ 
9 - ἃ ἢ ο-ἷὉὋ νον -»- ’ τ 

ἀρετῇ γενέσϑαι τῆς Ἑλληνικῆς ΠΡ. ον κοινὸν 

ἤδη τοῦτο “Τακεδαιμονίων τε καὶ ᾿᾿ϑηναίων. τὸ 
μὲν οὖν μέχισταν καὶ χαλεπώτατον οὗτοι πάνΞ 

τες ἤμυναν, καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀρετὴν γῦν 
τε ὑφ᾽ ἡμῶν ἐγκωμιάζονται, καὶ εἰς τὸν ἔπειτα 

-ο ε, ᾿ ᾿ .ο- 

χρόνον ὑπὸ τῶν ὕστερον. μετὰ δὲ τοῦτο, πολ- 

πα ---- πν 

-ς 

Ι’ 
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λαὶ μὲν πόλεις τῶν “Πλλήνων ἔτι ἦσαν μετὰ τοῦ 
βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἠγγέλλετο βασιλεὺς διανοεῖσθαι 
ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὸὺ τοὺς “Ἕλληνας. δίκαιον δὴ 

καὶ τούτων ἡμᾶς ἐπιμνησϑῆναι, οἱ τοῖς τῶν προτέ- 

ρων» ἔργοις τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέϑεσαν, ἀνακαϑη- 
ράμενοι καὶ ἐξελάσαντες πᾶν τὸ βάφβαρον ἐκ τῆς 

ϑαλάττης. ἦσαν δὲ οὗτοι οἵ τὲ ἐπὶ Εὐρυμέδοντι 
"ουμαχησανεθᾷ, καὶ οἵ εἰς Κύπρον στρατεύσαντες, 

καὶ οὗ εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες, καὶ ἄλλοσε πολλα- 

χόσε: ὧν χρὴ μεμνῆσϑαι, καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέναν 
ἅτε βασιλέα ἐποίησαν, δείσαντα, τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ 
τὸν νοῦν προσέχειν, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν “Ελλήνων ἐπι- 
βουλεύειν φϑορᾷ. καὶ οὗτος μὲν δὴ πάσῃ τῇ πόλει 

διηντλήϑη ὃ πόλεμος, ὑπὲρ ἑαυτῶν τὸ καὶ τῶν ἄλλων 
ὗ μοφώμων πρὸς τοὺς βαρβάρους. εἰρήρης δὲ γενο- 
μένης, καὶ τῆς πόλεως τιμωμένης, ἦλϑεν ἐπὶ αὐτὴν, 

ὃ δὴ φιλεῖ ἐκ τῶν ἀνϑρώπων τοῖς αὖ πράττουσι 
προφπέπτειν, πρῶτον μὲν, ζῆλος, ἀπὸ ζήλου δὲφϑό- 

γος. ὃ καὶ τὴνδε τὴν πόλιν ἄκουσαν ἐν πολέμῳ 
τοῖς Ἕλλησι κατέστησΞε. μετὰ δὲ τοῦτο γενομένου 
πολέμου, συνέβαλον κὲν ἐν Τανάγρᾳ, ὑπὲρ τῆς οι- 
τῶν ἐλουϑερίας «Τακεδαιμονίοις μαχόμεγοι" ἀμφισ- 
βητησίμον δὲ τῆς μάχης γενομένης, διόερινε τὸ ὅ- 
ϑτερον ἔργον. οἱ μὲν γὰρ ᾧχοντο ἀπιόντες, κατα- 
λιπόντες Βοιωτοὺς, οἷς ἐβοήϑουν' οἱ δ᾽ ἡμέτεροι, 
τοίτη ἡμέρᾳ ἐν ΟἸνοφύτοις γικήσαντες, τοὺς ὀδέώτως 
φεύγοντας, δικαίως κατήγαγον. οὗτοι δὴ πρῶτοι 

μετὰ τὸν Περσικὸν πόλεμον, “λλησιν ἠδὴ ὑπὲρ τῆς 
ἐλευϑερίας βοηϑοῦντες πρὸς Ἕλληνας, ἂν δρες ἄγα- ὦ 

Ῥυς  ΥΥ, Ν ᾿ 
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ϑοὶ γενόμενοι, καὶ ἐλευϑερώσαντες οἷς ἐβοήϑουν, 
ἂν τῷδε τῷ μνήματι τιμηϑέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶ- 
τοι ἐτέϑησαν. μετὰ δὲ ταῦτα, πολλοῦ πολέμον γε- 
νομένου, καὶ πάντων τῶν “Ελλήνων ἐπιστρατευσάν- 
τῶν, καὶ τεμόντων τὴν χώραν, καὶ ἀναξίαν χάριν 
ἐχτιγνόντων τῇ πόλει, γικήσαντες αὐτοὺς γαυμοαχίᾳ 

οἱ ἡμέτεροι, καὶ λαβόντες αὐτῶν τοὺς ἡγεμόνας “1α- 
κεδαιμογίους ἐν τῇ σφαγίῳ, ἐξὸν αὐτοῖς διχῳφϑεῖραι, 

ἐφείσαντο, καὶ ἀπέδοσαν», καὶ εἰρήνην ἐποιήσαντο" 

ἡγούμενοι πρὺς μὲν τὸ ὁμόφυλον μέχρι νίκης δεῖν 
πολεμεῖν, καὶ μὴ δ ὀργὴν ἰδέαν πόλεως, τὸ κοινὸν 
τῶν “Ελλήνων διολλύναι" πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους, 
μέχοι διαφϑορᾶς. τούτους δὴ ἀξιον ἐπαινέσαι τοὺς 
ἄνδρας, οἱ τοῦτον τὸν πόλεμον πολεμήσαντες, ἐνθά- 

δὲ κεῖνται, ὅτι ἐπέδειξαν, εἴτις ἄρα ἠμφισβήτει, ὡς 
ἔν τῷ προτέρῳ πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς βαυβάρους ἀλ- 
λοι τινὲς εἶεν ἀμείνους ᾿Ιϑηναίων, ὅτε οὐκ ἀληθῆ 
ἀμφισβητοῖεν. οὗτοι γὼρ ἐνταῦϑα ἔδειξαν, στα- 
σιασάσης τῆς “Ἑλλάδος περιγετόμενοι τῷ πολέμῳ, 
τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων “Ελλήνω» χειρωσάμενοι, 

μεϑ ὧν τότε τοὺς βαρδάρφους ἐνίκων κοινῇ, τούτους 

»ικῶντας ἐδίᾳ,. τρίτος δὲ πόλεμος μετὰ ταύτην τὴν 
εἰρήνην ἀγέλπιστός τε καὶ δεινὸς ἐγένετο" ἐν ᾧ πολ- 
λοὲ καὶ ἀγαϑοὶ τελευτήσαντες, ἐνξιάδε κεῖνται" πολ- 
λοὶ μὲν ἀμφὶ Σικελίαν πλεῖστα τρόπαια στήσαντες, 
ὑπὲρ τῆς “εοντίγων ἐλευϑερίας, οἷς βοηϑοῦντες διὸ 

τοὺς ὅρκους, ἔπλευσαν εἰς ἐκεένους τοὺς τόπους. διὰ 

δὲ μῆκος τοῦ πλοῦ εἰς ἀπορίαν τῆς πόλεως καταστά- 

σης, καὶ οὐ δυγαμένης αὐτοῖς ὑπηρετεῖν, τούτῳ ἀπει- 
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πόντες ἐδυστύχησαν. ὧν οἷ ἐχϑροὶ καὶ προσπολε- 
Η ᾿ 5) δὰ 

μῆσαντες πλείω ἔπαινον ἔχουσι σωφροσύνης καὶ ἄ- 
»ο,ῪἿῚ }" -ὅ-73:λ ε εξ 7 Ἃ - ἐν" - 

ρετῆς, ἢ τῶν ἄλλων οἵ φέλοι" πολλοὲ δ᾽ ἐν ταῖς γναυ- 
Ἢ »ΣοΡἷ΄ » δὺς - “΄ 5 ἢ 

βαχίαις τοῖς καϑ' ᾿Ελλήσποντον, μιᾷ μὲν ἡμέρᾳ πά- 
σῶς τὰς τῶν πολεμίων ἑλύντες ναῦς, πολλὰς δὲ καὶ 
2 ᾽ [ἢ Ε - Ε ,; 
ἄλλας νικήσαντες. 0. δ᾽ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέλσει- 
στον τοῦ τιολέμου γενέσθαι, τόδε λέγω, τὸ εἰς τοσ- 

Ὡ ᾿Ὶ ᾽ "5 "ὮὉυὉ " ᾿ Ἁ 2! 

οὗτον φιλονεικίας ἐλϑεῖν πρὸς τὴν πόλιν τοὺς αλ- 

λους “Ἕλληνας, ὥστε τολμῆσαι τῷ ἐχϑίστῳ ἐπικηρυ- 
ΐ »“Ὁ τ [ »" 7 ἌΨΚΕ “ 

κεύσασϑαν βασιλεῖ, ον κοινῇ ἐξέβαλον με ἡμῶν, 
Ὁ Π Ἄν ἜΝ 

ἰδέᾳ τοῦτον πόλι» ἐπάγεσϑοι βόρβαρον ἐφ Πλλη- 
γας, καὶ συνωϑροῖσαι ἐπὲ “ἢν πόλιν πάντας “Ἔλλη- 

»(ἀς τε καὶ βαρβάρους. οὗ δὴ καὶ ἐχφαγὴς ς ἐγέγετο 
ἢ τῆς πόλεως δώμη τε καὶ ἀρετή. οἰομένων γὰρ ἡ δη 
αὐτὴν καταπεπολεμῆσθαι, καὶ ἀπειλημμὲν ων ἔν Π1.- 

τυλήνῃ τῶν νεῶν, βοηϑήσαντες ἑξήκοντα ναυσὶν, 
3 2 3 : - ͵ 

αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τὸς ναῦς, καὶ ἄνδρες γενόμενοι 
Δ ᾽ 

ὁμολογουμένως ἄριστοι, νικήσαντες μὲν τοὺς πολε- 
μίους, ζχυσάμεγνοι δὲ τοὺς φιλίους, ἀναξίου τύχης 

τυχόντες, οὖκ ἀναιρεϑέντες ἐκ τῆς ϑαλάττης, κεῖν- 

ται ἐνθ ὧδε. ὧν χρὴ ἀεὶ μεμνῆσθαί τε καὶ ἐπαιν εἴν. 
τ 2 -" ) 2 “, 

τῇ μὲν γὰρ ἐκείνων ἀρετὴ ἐνικήσαμεν οὔ μόνον τὴν 
Υ͂ ᾿ 3 ῖ Ἂ τ 27 ἴω 

τότε ναυμαχίαν, ἀλλιὰ καὶ τὸν ἄλλον πόλεμον. δόξαν 
, 2 3 4 «ς 2») ἢ ἱ πο. 

γὰρ δὲ αὐτοὺς ἡ πόλις ἔσχε, μήποτ ἂν καταπολεμη- 
»"“7 9 "»" 

ϑῆναι μηδ΄ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων. καὶ ἀληϑῆ 
ξὸ ἔτ ῳ δὲ ε ’ 3 οὦὦ ᾿ ἰὐτ ΕΣ ὦ 

ἔδοξε. τῇ δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορᾷ ἐκρατήϑημεν, 
2 ε “4ΣΖἌ«Ψ» ΔΙ. ΒῚ ᾿ ,ὔ - 

οὐχ ὑπὸ τῶν ἄλλων. ἀήττητοι γὰρ ὅτι καὶ νῦν ὑπὸ 
» ε -“' ι »Ἥ ᾿Ὶ 

γε ἐκείνων ἐσμέν" ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ 
Π Ἧξ6 Ὁ ᾿ ΠῚ “᾿ ε 

ἐνικήσαμεν, καὶ ηττήϑημεν. μετὰ δὲ ταῦτα ἡσυ- 

Ν Δ 
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[ ΚΟ ΕΝΝ Χ 5 Υ̓͂ }] 4 2᾽ ς 5 

χίας γενομένης, καὶ εἰρήνης πρὸς τοὺς αλλους, ὃ οι- 
- ες - φῳ Β] “ ἣν ᾽ 

κεῖος ἡμῖν πόλεμος οὕτως ἐπολεμήϑη, ὥστε εἴπερ 
εἱμαρμένον εἴη ἀνθρώποις στασιάσαι, μὴ ἂν ἄλλως 

ΕῚ ᾿ ΄ ς ἴω “«“ , 

εὐξασϑαι μηδένα πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι. ἕκ τὲ γὰρ 
τοῦ Πειραιδὼς καὶ τοῦ ἄστεος ὧς ἀσμένως καὶ οἱ- 

[ἢ δ λὴ Ξ ᾿ τ, ς ἣΣ Ν 3... 5 Π 
κεξίαις ἀλλήλοις συνέμιξαν οὐ πολῖται, καὺ παρ ἐλπί- 

“ ᾿ ᾿ 9 γ5 » δα τοῖς ἀλλοις Ἕλλησι, τόν τε πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ελευοῖνν 

πόλεμον ὡς μετρίως ἔϑεντος. καὶ τούτων ἁπάντων 
ἡ δὲ χλλ ΕΥΣ Β.Ὶ -- ἢν ἐπι ΜΝ, [ λί ᾽ 

οὐδὲν αλλ αἴτιον, ἡ τῷ ὄντι ξυγγένεια, φιλίαν βέ- 
Εν δ ᾿ 3 γ Ὁ 3. 3»; ἢ 

βαιὸν καὶ ΠΕΣ Τ ου λόγῳ ἀλλ ἔργῳ παρεχομενγὴη. 

Χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ τελευτησάντων 
ὕπ᾽ ἀλλήλων μνεέαν ἔζειχ, καὶ διαλλάττειν αὐτοὺς ᾧ 

δυνάμεδα, εὐχαῖς καὶ θυσίαις ἐν τοῖς τοιοῖσδε τοῖς 
ῶ Ὡῳ ᾿ ᾽ ᾿ ς ν κρατοῖαιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπειδὴ καὶ ἡμεῖς διηλ- 

«7 2 4 φ » Π ε; ἴ 9.2 

λάγμεϑα. οὐ γὼρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο, οὐδ 
27 ς χλ ᾿ ὃ ’ ιν Ἔ -Ὕ 2 ἊἋ 

ἔχϑρᾳ, αλλὰ δυστυχίᾳ. μάρτυρες δὲ ἡμεῖς αὐτοὺ 
ἐσμὲν τούτων, οἱ ζῶντες, οἵ αὐτοὶ γὰρ ὄντες ἐχεί- 

γοις γένει, συνγν ὦμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τ ἐποιή- 

σαμεν, ὧν τ ἐπάϑομεν. μετὰ δὲ τοῦτο παντελοῦς 
εἰρήνης ἡμῖν γενομένης, ἡσυχίαν ἢγεν ἢ πόλις, τοῖς 

ι “ ΕῚ 

μὲν βαρβάροις συγγιγνώσκουσα, ὅτι παϑόντες ὑπ 
αὐτῆς κακῶς ἱκανῶς, οὐκ ἐνδεῶς ἡ ἡμύνοντο" τοὸὶς δὲ 
Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, μεμνημένη ὡς εὖ παϑόντες 
ὑπ᾽ αὐτῆς, οἵαν χάριν ἀπέδοσαν, κοινωσάμενοι τοῖς 
βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιδλόμενοι, αἵ ποτ᾽ ἐκ εἰ- 
»οὺυς ἔσωσοιν, καὶ τείχη καϑελόντες, ἀνθ᾽ ὧν ἡμεῖς 

τἀκείνων ἐκωλύσαμεν πεσεῖν. διανοουμένη δὲ ἢ 
πόλις μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων 

Ἶ ἐπ ἍΜ ες - 

δουλουμένοις, μήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὐτὼ ὠκξε, ἡμῶν 
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ΕἸ » Ι] Υ͂ 3» « Π 

οὖν ἐν τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων, ἡγησάμενον “ακε- 
δαιμύνιον τοὺς μὲν τῆς ἐλευθερίας ἐπικούρους π8- 

᾿ ΄΄τ " ἡ. Ὧ' Ὕ “- 

πτωκένκι ἡμᾶς, σφέτερον δὲ ἡδὴ ἔργον εἰναι κατα- 
ως ᾿ 23) 5 ωῳ- ἃ »Ψ» 

δουλοῦσϑαι τοὺς ἀλλους, ταῦτ ἔπραττον. καὶ μη- 

κύνειν μὲν τί δεῖ; οὐ γὰρ πάλαι οὐδὲ πολλῶν ἀν- 
᾿ Γ 3 ῬλῚ " ᾿ Ὁ Ὶ 

ϑρώπων γεγονότα λέγοιμ ἂν τὰ μετὰ ταῦτα. αὐτοὶ 
᾽ , « 9. ᾿ 9 ΓΥ͂ 35 ’ »οΟἪ 

γὰρ ἴσμεν ὡς ἐκπεπληγμέγοιν ἀφίκοντο εἰς χρείαν τῆς 
Υ ΄ « [ « -Ῥ, ἮΝ - ἢ, 

πόλεως τῶν τε Ελλήνων οἱ πρῶτοι, “4ργεῖοι, καὶ 

Βοιωτοὶ, καὶ Κορίνϑιοι" καὶ τό γε ϑειότατον πάν- 
των, τὸ καὶ βασιλέα εἰς τοῦτο ἀπορίας ἀφικέσθαι, 
ὥστε περιστῆναι αὐτῷ μηδαμόϑεν ἄλλοϑεν τὴν σω- 

΄. .Ὁ 5] ) »» ᾽ 

τηρίαν γενέσθαι ἀλλ ἢ ἐκ ταύτης τῆς πόλεως, ἣν 
᾿ Ἂν Ν ν ὅδ. οἷ " » 

προϑύμως ἀπώλλυ, καὶ δὴ καὶ εἴτις βούλοιτο τῆς 
᾿ -»- κ 3.».».Ὲ» γ 

πόλεως κατηγορῆσαι δικαίως, τοῦτ᾽ ἂν μόνον λέγων 
Φ - 2. -Ὁ «ες πεῖν ἢ Ρ ἰ ) ι" 

ὀρϑῶς ἂν κατηγοροῖ, ὡς ἀεὶ λίαν φιλοικτέρμων ἐστὶ, 

καὶ τοῦ ἥττονος ϑεραπίς. καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ τότε 

χοόνῳ οὐχ οἵατε ἐγένετο καρτερῆσαι, οὐδὲ διαφυλά- 
ξαι ἃ ἐδέδοκτο αὐτῇ, τὸ μηδενὶ δονλουμέγῳ βοηδ εἰν 

- - ΕῚ , ϑ ι 9 Γ ἣν ΐΥ̓ 

τῶν σφᾶς ἀδικησάντων: ἀλλὰ ἐκάμφϑη, καὶ ἐβδρὴ- 
τ κ . Ω., νἡ ε) Π τ 

ϑησε, καὶ τοὺς μὲν βλληγὰς αὐτὴ βοηϑήσασα ἀπε- 
Εἴς. αν " τ , ε 

λύσατο δουλείας, ὡστ ἐλευϑέρους εἶναι, μέχρις οὐ 
3 “, Κ᾿ “ἦΣ ΙῚ 

πάλιν αὐτοὶ αὐτοὺς κατεδουλώσαντο. βασιλεῖ δὲ 
αὕτη μὲν οὐκ ἐτόλμησε βοηϑῆσαι, αἰσγυγομένη τὰ 
τρύπαια τὰ τε αραϑῶνι καὶ Σαλαμῖγε καὶ Πλα- 
ταιαῖς. φυγάδας δὲ καὶ ἐθελοντὰς ἐάσασα μόνον 

βοηδῆσαι, ὁμολογουμένως ἔσωσε" τειχεισσμέγη δὲ 
καὶ γαυπηγησαμένη, ἐκδεξαμένη τὸν πόλεμον, ἐπειδὴ 
2 ’ Ἵ - δ ς ι Β ἑ ᾽ 2 ᾿ 

ηναγκάσϑη πολεμεῖν, ὑπὲρ ζαρίων ἐπολέμει “ἀπε- 
δαιμονίοις. φοβηϑεὶς δὲ βασιλεὺς τὴν σπεύλι», ἐπε; 
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δὴ ἑώρα ““ακεδαιμονίους τῷ κατὶ ϑάλατταν πολέμῳ 
39 σω - 

ἀπαγορεύοντας, ἀποστῆναι βουλόμεγος ἐξήτει τοὺς 
[7 ι 3 ω δ .“ Ἷ 

ἤλληνας τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ (οὕσπερ σερότερον .1α- 
Ξ» γι} 

κεδαιμόνιου αὐτῷ ἐξέδοσαν, εἰ μέλλοι συμμαχήσειν 
τὸ Ὁ "- Ἱ ΤΙΝ 

ἡμῖν τὲ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις) ἡγούμενος οὐκ 
3 δ. ΄“» .- 

ἐθελήσειν, ἵν᾿ αὐτῷ πρόφασις εἴη τῆς ἀποστάσεως. 
οῳ 2! ᾽ 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων συμμάχων ἐψεύσθη (ἡϑέλησαν 
᾿ ον ψΑϑο, ἐλ ὃ δό ΝΞ ᾿ς; 4, 5. ᾿Ξ 

γὰρ αὐτῷ ἐκδιδόναι, καὶ ξυνέϑεντο καὶ ὡμοσαν, Κο- 
3 "ν : ν 

ρένϑιοι, καὶ «ἱργεῖοι, καὶ Ποιωτοὶ, καὶ ἄλλοι σὺμ- 
9 ἵ , "- 

μαχοι, εἰ μέλλον γρήματα παρέξειν, ἐκδώσειν τοὺς 
ἐ 2 Οδοςς ΠΡ ΑΕ αν ν τς ; 
ἐν τῇ ἠπείρῳ ἙλληναςῚ) μόνοι δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐτολμὴ- 

’ 2’ 7 ε ’ 

σαμεν οὔτε ἐκδυῦναι, οὔτε ὁμόσαι. οὕτω δὴ τοι τό 
ω ἢ - Ἀ ον βηι “Ὁ ἐν ἃ γὲ τῆς πόλεως γενναῖον καὶ ἐλεύϑερον, βεβαιόν τε 

Ἅ Ὁ ᾧ 2 Ἅ ΟΣ ϑύ ζ ὃ ᾿ } 9 καὶ ὑγιὲς ἐστι, καὶ φύτψεν μισοβάρβαρον, διὰ τὸ εἰ- 
-»ἦΟ΄, -- ον) "»-"“ Υ ᾿ 2 

λικρενῶς εἰναι λληνες καὶ ἀμιγεῖς βαρβάρων. οὐ 
Ἄ 35". » γ34ω.ι ; 

γὰρ Πέλοπες, οὐδὲ Κάδμοι, οὐδὲ ΑἸἴγυπτοί τε καὶ 
φι τ 23,Δ « . 

Ζ]αναοὶ, οὐδὲ ἄλλην πολλοὶ, φύσει μὲν βάρβαροι 
.», 7 τεγι ο Ἐς ὦ 3.53 2 

ὄντες, γόμῳ δὲ Ελληνες, συνοικοῦσιν ἡμῖν, ἀλλ αὖ- 

οἱ .1:λ) "ἡ μιξοβάρβ ἱκοῦ 8 τοὶ “ἴλληνες, οὐ μιξοβάρβαροι, οἰκοῦμεν. οϑεν 
δ “ο“᾿ . ΄ ἰὰ δ ΒῚ 

καϑαρὸν τὸ μῖσος ἐντέτηκε τῇ πόλει τῆς ἀλλοτρίας 
ἰφ 2 Ε ᾿ ι 

φύσεως" ὅμως δ᾽ οὖν ἐμονώϑημεν πάλιν, διὰ τὸ 
μὴ ἐθέλειν αἰσχρὸν καὶ ἀνόσιον ἕογον ἐργάσασϑαι, 
ς ᾿ οο 

Ἕλληνας βαρβάροις ἐκδόντες. ἐλϑόντες δὲ εἰς ταῦ- 

τὰ ἐξ ὧν καὶ τοπρύτερον κατεπολεμήϑημεν, σὺν ϑεῷ 
, ) ι »" ἄμεινον 1) τότε ἐθέμεϑα τὸν πόλεμον. καὶ γὰρ ναῦς 

, « ᾿ 9ϑ . 

καὶ τείχη ἔχοντες, καὶ τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἀποικίας, 
δ ! -Ὁ , ῳ 3 -" : 

ἀπηλλάγημεν τοῦ πολέμου. οὕτως ἀγαπητῶς ἀπηλ- 
ς ,“."ὔ 3 -»" Π 9 ἡ ὦ 

λάττογτο καὶ οὗ πολέμιοι, ἀνδρῶν μέντοι ἀγαϑῶν 
καὶ ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ἐστερήϑημεν, τῶν τε ἐν Ιζο- 
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’ ι ’ ἅν, 5 ᾿ 

οίνϑῳ χρησαμένων δυσχωρίᾳ, καὶ ἐν “εχαΐίω, προ- 
δοσίᾳ. ἀγαϑοὶ δὲ καὶ οἱ βασιλέα ἐλευϑερώσαντες, 
χαὶ ἐχβαλόντες ἐκ τῆς ϑαλάττης “Ἱαᾳκεδαιμονίους. 
ἕ τ Υ “Ὁ ς »"Ὕ ; 

ὧν ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ἀναμιμνήσκω, ὑμᾶς δὲ πρέπει ξυν- 
Ὁ -᾽ 2 ᾿ 

ἐπαινεὴν τε καὶ κοσμεῖν τοιούτους ἄνδρας. Καὶ τὺ 
ν᾽ , Ὁ -ῪὍ 5 »ἍὦΣ΄ἦ “Ὁ 2 

μὲν δὴ ἔργα ταῦτα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐνθάδε κειμέ- 
τὰ δ 2) « ἐς ἃ - 

γων, καὶ τῶν ἄλλων, οσοῖν ὑπὲρ τῆς πόλεως τετελευ- 
4 , ἰ ΟἹ ͵ Ἃ τ « 2 

τήκασι, πολλὰ μὲν τὰ εἰρημένα καὶ καλὼ, πολὺ ὃ 
᾽ Ὶ Π Ά 

ἔτι πλείω καὶ καλλίω τὰ ὑπολειπόμενα " πολλαὶ γὸὺρ 
» ς Γ 2 " “- 

ἂν ἡμέραι καὶ νύκτες οὐχ ἱκαναὶ γένοιντο τῷ τὰὼ 
᾽ ᾿ ς , ἤ ὙΦ Α ᾿ τ πάντα μέλλοντι περαΐνειν. τοῦ τῶν οὖν χρὴ μεμτὴ- 
᾿ -Ὁ Υ̓ Υ ΄ 

μένους, τοὺς τούτων ἐκγόνοις πάντ ἄνδρα παρᾶκε- 
«7 ͵ . ; - 

λεύεσθϑαι, ὥσπερ ἕν πολέμον μὴ λείπειν τὴν τάξιν 
. -Ὁ Ἂ ΒῚ 2 ᾽ ΝῚ Ὁ 

τὴν τῶν προγόνων, μηδ᾽ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν, 
[“ ϑχὺ " τ: Ῥ 3 2 - Β) 

ηκοντας κάκη. ᾿Εγὼ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς, ὦ παῖδες ἂν- 
δρῶν ἀγαϑῶν, νῦν τε παρακελεύομαι, καὶ ἐν τῷ λοι- 

- . Μ ς -ο Ἂ- 2 

πῷ χρόνῳ, ὁπου ἂν τῷ ἐντυγχάνω ὑμῶν, καὶ ἀνα- 
Γ Ἃ Ι { - “3 ε 

μνήσω καὶ διακελεύσομαι προϑυμεῖσϑαι εἰναι ὡς 
3 Α Ὁ ἌΡ ΟΝ ἊΝ - οἵ 

ἀρίστους. ἐν δὲ τῷ παρόντι δίκαιος εἰμὶ εἰπεῖν ἃ 
ς » 32 “ 

οἱ πατέρες ἡμῖν ἐπέσκηπτον ἀπαγγέλλειν τοῖς λειπο- 
’ 3») Γ ς , 

μένοις, εἴτι πάσχοιεν, ηνίκα κινδυγεύειν ἔμελλον. 
ι -᾿ Ὁ 2. ὦ 2] ὸ ΤΠ 

φράσω δὲ ὑμῖν ἃ τε αὐτῶν ἤκουσα ἐκείνων, καὶ οἵα 
΄“- «ς ͵ ᾽ν ; ς -Ὁ-Ὁ΄ 

γῦν ἡδέως ἂν εἴποιεν ὑμῖν, λαβόντες δύναμιν" τε- 
συ, ΕΙΣ 5 ᾿ - 

χμαιρόμενος ἐξ ὧν τότε ἔλεγον. ἀλλὰ νομέξειν χρὴ 
Φ ὃν 4 ) Γ Ἐν νυ Φ [ΠῚ 3) 5 

αὐτῶν ἀποῦειν ἐκείνων α ἂν ἀπαγγέλλω. ἕλεγον δὲ 
᾿ ΕἸ } “ἰῷ ῳ ᾿ Ἀγ , 5 ΩΝ 9 

τάδε, 2 παῖδες, ὁτι μὲν ἐστε πατέρων ἀγαϑῶν, αὖ- 
Π - « -ὦ « 3. - ν 

τὸ μηγῦει τὸ νῦν παρόν" ημῖν δὲ ἐξὸν ἕῆῦν μὴ κα- 
λῶς, καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτῶν ἐν ἡμᾶς 7] ν νίλὴνς ΘΌ ἥ ἐ ν “0 1ξ νξυτῶν, 7:0 ὲ} ἨΜἱ ς 

χ 2» 2 2 - Ἃ 

τε καὶ τοὺς ἔπειτα εἰς ὀνείδη καταστῆσαι, καὶ πρὶν 
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τοὺς ἡμετέρους πατέρας καὶ πᾶν τὸ πρόσϑεν γένος 

αἰσχῦναν" ἡγούμενοι τῷ τοὺς αὑτοῦ αἰσχύγοντι ἃ- 
βίωτον εἶναι, καὶ τῷ τοιούτῳ οὔτέ τινα ἀνϑρώπων 

3} -"Ὗ᾿ ΄ Ξ 3)..3 τς “- 79 ε ᾽ ῳ 

οὐτὲ ϑεῶν φίλον εἶναι, οὐτ ἐπὶ γῆς, ουὐϑ' ὑπὸ γῆς, 

τελευτήσαντι. χρὴ οὖν, μεμνημένους τῶν ἡμετέρων 

λόγων, ἐάν τι καὶ ἄλλο ἀσκῆτε, ἀσμεῖν μετ᾽ ἀρετῆς" 

εἰδότας ὅτε τοὗτου λειπόμενα πάντα καὶ χτήμαται 
καὶ ἐπιτηδεύματα, αἰσχρὰ καὶ κακά. οἶτε γὰρ 
πλοῦτος κάλλος φέρει τῷ κεκτημένῳ, μετ ἀναγδρέας 
(ἄλλῳ γάρ ὁ τοιοῦτος πλουτεῖ, καὶ οὐχ ἑαυτῷ οὔτε 
σώματος κάλλος καὶ ἰσχὺς δειλῷ καὶ κακῷ ξυγοικοῦγτα, 

πρέποντα φαίνεται, ἀλλ απρεπῆ᾽ καὶ ἐπιφανέστερον 
ποιεῖ τὸν ἔχοντα, καὶ ἐχφαύνει τὴν δειλέαν. πᾶσά τε ἔττι- 
στήμη χωριζομέγη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς, 

σπαγουργέα, οὐ σοφία φαίνεται. ὧν ἕνεκα καὶ πρῶτον 
καὶ ὕστατον χκαωὶ διαπαντὸς πᾶσαν πάντως προϑυ- 

μίαν πειρᾶσϑε ἔχειν, ὅπως μάλιστα μὲν ὑπερβαλεῖ- 
σϑε καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσϑεν εὐκλείᾳ" εἰ δὲ μὴ, 
ἦστε ὡς ἡμῖν, ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη 
αἰσχύνην φέρει, ἢ δὼ ἧττα, ἐών ἡττώμεϑα, ̓ εὐδειμο- 
ψίαν. μάλιστα δ᾽ ἂν νιτώμεθα, καὶ ὑμεῖς γικῶντες, 
εἰ παρασκευάσαισϑε τῇ τῶν προγόνων δύξη μὴ κα- 
ταχρησάμενοι, μηδ᾽ ἀναλώσαντες αὐτὴν" γνόντες 
ὅτι ἀνδοὶ οἰομένῳ τὶ εἶγα:, οὐκ ἔστιν αἴσχιον ἢ παρέ- 
χειν ἑαυτὸν τιμώμενον μὴ δι’ ἑαντὸν, ἀλλὰ διὰ δό- 
ξαν προγόνων, δἰναν μὲν γὼρ τιμὰς γονέων ἐκγό- 
φοὲς, καλὸς ϑησαυρὸς καὶ μῆχά δον ον χοῆσθϑα:ι 

δὲ καὶ χρημάτων καὶ τιμῶν ϑησαυρῷ, παὶ μὴ τοῖς 
ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρὸν καὶ ἄνανδρον, ἄπο- 



οἷα ἰδίων αὑτοῦ κτημάτων τὸ καὶ εὐδοξιῶν. καὶ ἐὰν 
εἐὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι παρὰ φίλους ἡμᾶς 
ἀφίέξεσϑε, ὅταν δὴ ὑμᾶς ἣ προυήκουσα μοῖρα κομέ- 
σῃ" ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακισϑέντας οὐδεὶς 
εὐμενῶς ὑποδέξεται. τοῖς μὲν οὖν παισὶ ταῦτ᾽ εἰ- 
ηήσϑω,. Πατέρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσι, καὶ μητέρας εἰ 
χοὴ παραμυϑεῖσθϑαι, ὡς χρὴ ῥᾷστα φέρειν τὴν συμ- 
φορὰν, ἐὰν ἄρα ξυμβὴ γενέσθαι, καὶ μὴ ξυνοδὺρε- 
σϑαι" (οὐ γὲὼρ τοῦ λυπήσοντος προσδεήσονταν" ἵκα- 
γὴ γὰρ ἔσται καὶ ἡ ἢ γενομένη τύχη τοῦτο πορίζεσϑαι) 
ἀλλ᾽ ἰωμένους καὶ πραὔνοντας, ἀναμιμνήσκειν αὖ- 
τοὺς ὃτυ ὧν εὔχονται, τὰ μέγισται αὐτοῖς οἱ ϑεοὶ ἐ- 
πήκοοι γεγόνασιν. οὗὐ γὰρ ἀϑανάτους σφίέσε παῖ- 

δας εὔχοντο γενέσθαι, ἀλλ ἀγαϑοὺς καὶ εὐκλεεὶς " 
ὧν ἔτυχον, μεγίστων ἀγαθῶν ὄντων. πάντα δὲ οὐ 
ῥῴάδιον ϑγητῷ ἀνδρὶ κατὰ νοῦν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ 
ἐχβαίΐίνειν, καὶ φέροντες μὲν ἀνδρείως τὰς συμφο- 
ρῶς, δόξουσι τῷ ὄντι ἀνδρείων παέδων πὰ τέρες εἶναι, 
καὶ αὐτοὶ τοιοῦτοι" ὑπείκοντες δὲ, ὑποψέαν παρέ- 
ξουσιν ἢ μὴ ἡμέτεροι εἶναι, ἢ ἡμῶν τοὺς ἐπαινοῦν»- 
τὰς χατεψεύδεσθϑαι. χρὴ δὲ οὐδέτερα τούτων" ἀλλ᾽ 
ἐκείνους μάλιστα, σιάντω», ἡμῶν ἐπιαινέτας εἶναι, ἔρ- 

γῳ παρέχοντος αὑτοὺς φαινομένους τῷ ὄντι πατέρας 
ὄντας ἄνδρας ἀνδρῶν. πάλαι ͵)ὰρ δὴ τὸ Μηδὲν ἃ 

7» λεγόμενον, καλῶς δοκεὶ λέγεσϑαι. τῷ γὰρ ὄντι 
εὖ λέγεται, Ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀγήρτηται 
πίάντο τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα, ἢ ἐγγὺς τοὺὐ- 
του, καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται, ἐξ ὧν ἢ 

οὐὴ κακῶς πραξάντων πλαρᾶσϑαι ἡγνάγκασταν καὶ τὰ 
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ἐκείνου, τοὑτῳ ἄριστα παρεσκεύασται ἕν" οὗτός. 

ἐστιν ὃ σώφρων, καὶ οὗτος ὃ ἀνδρεῖος καὶ φρόνιμος. 

οὗτος, γιγνομένων χρημάτων καὶ παΐδων, καὶ δια-᾿ 

φϑειρομένων, μάλιστα πείσεται τῇ παροιμίᾳ. οὔτε, 
γοὺρ χαίρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φογήσεται, διὰ 
τὸ αὑτῷ πεποιϑέναι. τοιούτους δὲ ἡμεῖς γε ἀξιοῦ- 
μὲν καὶ τοὺς ἡμετέρους εἶναι, καὶ βουλόμεθα, καὶ 

ς »ν 2 . , ὰ φαμέν" καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς νῦν ποαρέχομεν τοιούτους, 
3 3 - . ᾿ ] 3 Ὁ 

οὔκ ἀγανακτοῦντας, οὐδὲ φοβουμένους ἀγαν, εἰ δεῖ, 
᾿ - ΕῚ ῳ ἤ Σ " . Ἃ “ ᾿ 

τέλευτὰν ἐν τῷ παρόντι. δεόμεθα δὴ καὶ πατέρων 
καὶ μητέρων, τῇ αὐτῇ ταύτῃ διανοίᾳ χρωμένους τὸν 

ἌΠ ον ᾿ .ν «" ϑίξων ΠῚ] Θνυιῦ, μ᾿ ἐπίλοιπον βίον διάγειν" καὶ εἰδέναι ὁτύ οὐ ϑρηνοῦν- 
φν 2 -ὖ ε ὦ εω τὲς οὐδὲ ὀλοφυρόμενου ἡμᾶς, ἡμῖν μάλιστα χαριοῦν- 

π 5) 3 7, - , 4 

ται" ἀλλ᾽ εἴτις ἐστὶ τοῖς τετελευτηκόσιν αἰσϑησις 
- ᾿ “ ϑιοιν ᾿ )χ Γ ε ] 

τῶν ζώντων, οὕτως σα ΘΙ ΘῈ ΦΎΕΙΝ μάλιστα, ξαυτ 

τοὺς τε κακοῦντες, καὶ αὐτο φέροντες τὺς ΠΕΣ 

οάς" κούφως δὲ καὶ μετρίως, μάλιοτ᾽ ἂν χαρίζοιντο. 
4 τ τ « γ ἱ , 2 κ ξι. τί ᾿ ΄ 

τὰ μὲν γὺρ ἡμέτερα τελευτὴν ἤδη ἕξει, ἧπερ καλλί- 

; ἐμ ρώτουθε Δ Ὁ τον ν, ρέ τ᾽ αἰολλὸ στη γέγϑεται (Χ} ϑθοωποις στὲ ΖΓ ε7ξξι (χ (χ {{ἀ ΟΡ Η 
- »ν - -ο- τ »" γ΄ 

ποσμεῖν ἡ ϑρηνεῖν. γυναικῶν δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ 
Υ ἫΣ Ἦν Ἁ , ἣν τι ως Ἂ 

σαΐίδων ἐπιμελούμενοι, καὶ τρεφοντὲς, καὶ ἔνταυϑα 

τὸν νοῦν τρέποντες, τῆς τε τύχης μάλιστ᾽ ἂν εἶεν ἐν 
λήϑη, καὶ ζῷεν κάλλιον καὶ ὀρϑότερον, καὶ ἡμῖν 
προσφιλέστερον. ταῦτα δὴ ἱκανὰ τοῖς ἡμετέροις 
παρ᾿ ἡμῶν ἀγγέλλειν. τῇ δὲ πόλει παραπελευοίμεϑ᾽ 
ἣν ὅπως ἡμῖν καὶ πατέρων καὶ υἱέων ἐπιμελήσονται, 
τοὺς μὲν παιδεύοντες κοσμίως, τοὺς δὲ γηροτροφοῦν- 

τες ἀξίως: νῦν δὲ ἴσμεν ὅτι καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρϑι- 

χελευώμεϑα, ἱκαγῶς ἐπιμελήσεται. Ταῦτα οὖν, ὦ 
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παῖδες καὶ γονεῖς τῶν τελευτησάντων, ἐχεῦνοΐ τε ἐπέ- 

σκηπτον ἡμῖν ἀπαγγέλλειν, καὶ ἐγὼ ὡς δύναμαι προ- 
ϑυμότατα ἀπαγγέλλω" καὶ αὐτὸς δέομοι ὑπὲρ ἐχεί- 
γω», τῶν μὲν, μιμεῖσθαι τοὺς αὐτῶν" τῶν δὲ, δαῤ- 

ῥεῖν ὑπὲρ αὐτῶν" ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ 
γηροτροφησόντων ὑμᾶς καὶ ἐπιμελησομένων, ὅπου 
ἂν ἕχαστος ἑκάστῳ ἐντυγχάνῃ ὅτωοῦν τῶν ἐκείνων. 
τῆς δὲ πόλεως ἴστέ που καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, 
ὅτι γύμους ϑεμόέγη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τε- 

λευτησάντων παῖδάς τε καὶ γεννήτορας, ἐπιμελεῖται, 
καὶ διαφερόντως τῶν ἄλλων πολιτῶν προστέτακται 

φυλάττειν ἀρχὴ ἥπερ μεγίστη ἐστὲν, ὅπως ἂν οἱ τοὺ- 
των» μὴ ἀδικῶνται πατέρες τὸ καὶ μητέρες. τοὺς δὲ 

ποῦδας συνεχτρέφει αὐτὴ, προϑυμουμένη δτιμάλιστ᾽ 
ἄδηλον αὐτοῖς τὴν ὀρφαγέαν γενέσϑαι" ἐν πατρὸς 
σχήματι καταστᾶσα αὐτοῖς αὕτη, ἔτι τε παισὶν οὖσι, 
καὶ ἐπειδιὲὲν εἰς ἀνδυὸς τέλος ἴωσιν, ἀποπέμπει ἐπὲ 

τὸ σφέτερ, αὐτῶν, πανοπλίᾳ κοσμήσασα“ ἐγδεικνυ- 
μένη καὶ ἀναμιμνήσκουσα τὼ τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεὺ- 
ματα, ὄργανα τῆς πατρῴας ἀρετῆς διδοῦσα: καὶ 
ἅμα οἰωγοῦ χάριν ἄρχεσθαι ἱέναι ἐπὶ τὴν πατρῴαν 
ἑστίαν, ἄρξοντα μετ ἑσχύος ὅπλοις κεκοσμημένον. 
αὐτοὺς δὲ τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέποτε ἐκχ- 

λείπει καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν, αὕτη τὼ γομιζόμενα 

ποιοῦσα κοινῇ πᾶσιν ἅπερ ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἰδίᾳ γίγνε- 
ται. πρὸς δὲ τούτοις ἀγῶνας γυμνικοὺς καὶ ἵππι- 

κοὺς τιϑεῖσα, καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ ἀτεχνῶς τῶν 
μὲν τελευτησάντων, ἐν κληρογλόμου καὶ υἱέος μοΐρᾳ 

καϑεστηκυῖα, τῶν δὲ υἱέων, ἐν πατρός " γονέων δὲ 
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καὶ τῶν τοιούτων, ἐν ἐπιτρόπου" πᾶσαν πάντω. 
“αχοὰ πάντα γροόνον ἐπιμέλειαν ποιουμένη.: ὧν χρὴ 
ἐνθυμουμέν ὑὼς: πρι ότοθον ΨΕΟΝΝ τὴν ξυμφοράν». 
τοὶς γὰρ τελευτήσασι, καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως ἂν προῦ- 

φιλέστατοι εἴητε, καὶ ῥᾷστον ϑεραπεύειν τε καὶ ϑε- 

θαπεύεσϑαι. γῦν δὴ 1,δὴ ὑμεῖς τε χαὶ ἄλλοι πάν-, 
τες, κοινῇ κατὰ τὸν γύμον τοὺς τετελευτηκότας ἀπο-᾿ 
λοφυράμενοι ἄπιτε. Οὐὑτός σου ὃ λόγος, ὦ Ἡϊενέξε- 
»ὲ, «Δσπασίας τῆς ἹΜιλησίας ἐστί, ΜΠΕΝ,. νὴ 4έα,: 

ὦ Σώκρατες, μακαρὶ ἐὰν γε λέγεις τὴν “Ισπασέαν, εἰ 
γυνὴ οὖσαι τοιούτους λόγους οἵα τ᾽ ἐστὲ συντιϑέναι. 
ΣΏ.. Ἀλλ᾿ εἰ μὴ πιστεύεις, ἀκολούϑει μετ ἐμοῦ, καὶ 

ἀκούσῃ. αὐτῆς λεγούσης. «(ΈΝΝ. Πολλάκις, ὦ Σῶ Ὁ 
κρατες, ἐγὼ ἐντετύχηκα “Τσπασίᾳ, καὶ οἷδα οἵα ἐστί. 
ΣΏ. 1ἱ οὖν; οὐκ ἄγασαν αὐτὴν, καὶ νῦν χάριν ἔχεις 

τοῦ λόγου αὐτῇ, ΜΕΝ. Καὶ πολλὴν γε, ὦ Σώ- 

κρατες, ἐγὼ χάριν ἔχω τούτου τοῦ λόγου ἐκεένῃ, ἢ 

ἐκείνω ὅστις σοὶ ὃ εἰπιών ἐστιν αὐτόν" καὶ πρό γε 
ἄλλων πολλὴν χώριν ἔχω τῷ εἰπόντι. ΣΏ. Εὐ ἂν 
ἔχοι. ἀλλ ὅπως μου μὴ κατερεῖς, ἵνα καὶ αὖθίς 

σον πολλοὺς καὶ καλοὺς λύγους παρ, αὐτῆς πολιτι-- 

κοὺς ἀπαγγέλλω. ΜΕΝ. Θάῤῥει, οὐ κατερῶ" μύ- 
γον ἀπάγγελλε. ΣΏ. ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔσται. 
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ΠΟΑΜΖΊΤΖΚΟΣ 
Π 

ἩΥ Υ  ΚΟΥΣΙ ΔΈΤΑΙΣ Υ͂ 
ΦΦΧΤΊΚΟΣ 

β ΤΑ ΤΟΥ͂ ΔΙΑ ΑΔΟΓΟΥ͂ ΠΟΑΙΤΙΚΟΥ͂ ΠΙΌΣΩΠΑ͂ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΘΕΟΔΏΩΡΟΣ, ΞΕΝΟΣ, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ὃ νεώτερος, 

᾿πιοος ποτε πικπιαν τττττσατι τορος, 

ἜΠπολαπν χάριν ὀφείλοι σοὺ τῆς Θεαιτήτον 

γνωρίσεως, ὡ Θεόδωρε, μοι καὶ τῆς τοῦ ξένου. 

ΘΕΟ. Τάχα δὲ γε, ὦ Σώκρατες, ὀφειλήσεις ταὺ- 

τῆς τριπλασίαν, ἐπειδὰν τόν τὲ πολιτικὸν ἀπεργά- 
᾿ Ν , Ψ. 5 ἰσὶ 

σώνταν σοι καὲ τὸν φιλόσοφον». 2.2). Εἶεν οὕτω. 
-- ΝῚ Ἢ Ὁ» ᾽ ΠΥ 

τοῦτο, ὦ φίλε Θεόδωρε, φήσομεν ἀκηκοότες εἶναι 
Ν : ι 

οὔ περὲ λογισμοὺς καὶ τὰ γεωμετρικὰ κρατίστου; 
τ - Ἶ ͵᾽ Ὁ 2 “«- 

ΘΕΟ. Πῶς, ὦ Σώκρατες; Σ.Ώ. Τῶν ἀνδρῶν ἕκα- 

στον ϑέντες τῆς ἴσης ἀξίας, οἵ τῇ τιμῇ σιλέον ἀλλὴ- 
“᾿". 32 Ὁ ΕΙῚ ᾿ Α 2 ἡ 

λὼν ἀφεστᾶσιν ἢ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τὴν τῆς ὑμὃ- 
Υ ἰ 

ὅρας τέχνης, ΘΕΟ. εὖ; Ἔ γὴ τὸν ἡμέτερον Θεὸν, ὦ 
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Σώκρατες, τὸν ἡἥμμωνα, καὶ δικαίως, καὶ πάνυ, 
μὲν οὖν μνημογικῶς ἐπέπληξάς μοι τὸ περὶ τοὺς λο- 

γισμοὺς ἁμάρτημα. καὶ σὲ μὲν ἀντὶ τούτων εἰσαῦ- 
9ις μέτειμι" σὺ δ᾽ ἡυῖν, ὦ ξένε, μηδαμῶς ἀπονά- 

μῆς χαριζόμενος" ἀλλ ἑξῆς, εἴτε τὸν πολιτικὸν ἄγε! 
ὅρα πρότερον, εὖτε τὸν φιλόσοφον προαιρῇ», προε- 

λόμενος διέξελϑε. ΞΙΣΝ. Ταῦτ᾽, ὦ Θεόδωρε, ποιῆι 
τέον, ἐπείπερ ἅπα αξ 78 ἐνεχειρή σαμεν" καὶ οὐκ ἅπο-᾿ 
στατέον, πρὶν ἂν αὐτῶν πρὸς τὸ τέλος ἔλϑωμεν.. 

ἀλλὰ γὰρ περὶ Θεαιτήτου τοῦδε τέ χρὴ δρᾷν με; 
ΘΕΟ. Τοῦ πέρι; ΞΕΙ͂Ν. Διαναπαύσωμεν αὐτὸν, με-᾿ 
ταλαβόντες αὐτοῦ τὸν συγγυμναστὴν τόνδε ΣΣωκρά-, 
τὴν; Ἰ) πῶς συμβουλεύεις; ΘΕΟ. Καϑάπερ εἶπες. 

ΞΈΝ. πεταλάμβανε. νέω γὰρ ἄντε, ῥᾷον οἴσετον. 
πάντα πόνον ἀναπαυομένω. ΣΏ. Καὶ μὴν κινδυ-, 
γεύετον, ὦ ξένε, ἄμφω ποϑὲν ἐμοὶ συγγένειαν ἔχειν 
τινύ. τὸν μὲν γὲ οὖν ὑμεῖς κατὰ τὴν τοῦ προσώπου, 

φύσιν ὅμοιον ἐμοὺ φαίνεσϑαι φατέ" τοῦδ᾽ ἡμῖν ἧ 
κλῆσις ᾿ϑμώνιηιοο οὖσα, καὶ ἢ πρόσρησις. παρέχεταὶ, 
τεῦ α οἰκειότητα. δεῖ δὴ τοὺς τε συγγενεῖς ἡμᾶς ἀεὶ 
προϑύμως δι λόγων ἀναγνωρέξειν. Θεαιτήτῳ μὲ 
οὖν αὐτός τὲ συνέμιξα χϑὲς διὰ λόγων, καὶ νῦν ἀκήτ-᾿ 
κοα ἀποκρινομένου" “Σωκράτους δὲ οὐδέτερα. δεῖ, 

δὲ σκέψασθαι καὶ τοῦτον. ἐμοὲ μὲν οὖν εἰσαῦϑις, 
σοὶ δὲ νῦν ἀποχριγέσϑω. ΞΈΪ. Ταῦτ᾽ ἔσται, ὦ 

Σώχρατες. ἀκούεις δὴ “Σωκράτους; νέος ΣΩ. Ναί, 
ΞΕ Ν. “Συγχωρεὶς οὐ» οἷς λέγει; ες ἥγεος ΣΩ, Πάνυ 

μὲν οὖν. ΞΕΝ. Οὐ τὰ σὰ κωλύειν φαίνεται" δεῖ 
δὲ ἴσως ἔτι ἧττον τἀμὰ διακωλύειν" ἀλλὰ δὴ μετὰ 
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τὸν σοφιστὴν, ἀναγκαῖον (ὡς ἐμοὺ φαίνεται) τὸν 
πολιτικὸν ἀνδρα διαζητεῖν γῶϊν. καὶ μοι λὲγε πό- 
τερον τῶν ἐπιστημόνων τιν ἡμῖν καὶ τοῦτον ϑετέον' 
ἢ πῶς. Νέος ΣΩ. Οὕτω. ΞΕΝ. Τὰς ἐπιστήμας 

ἄρα διαληπτέον, ὥσπερ ἡνίκα τὸν πρότερον ἐσκο- 
ποῦμεν. Ἰγέος Σ.Ώ. Τύχ ἄν. ΞΕΙΝ Οὐ μὲν δὴ κα- 
τὰ ταὐτόν γε, ὦ “Σώχρατες, φαίνεταί μοι τμῆμα. 
ἄγέος ΣΏ. Τί μήν; ΞΕΝ. κατ ἀλλο. Νέος Σ. 
"Εοικέ γε. ΞΕΙ͂Ν. Τὴν οὖν πολιτικὴν ἀτραπὸν πῆ 

τις ἂν εὑρήσει; δεῖ γὰρ αὐτὴν ἀνευρεῖν, καὶ χωρὶς 
ἀφελόντας ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἰδέαν αὐτῇ μίαν ἐπι- 
σφραγίσασϑαι, καὶ ταῖς ἄλλαις ἐκτροπαῖς ἕν ἄλλο 
εἶδος ἐπισημῃναμένους, ἁπάσας τὲς ἐπιστήμας, ὥς 

υὔσας δύο εἴδη πρηϑηϑῆναι τὴν ψυχὴν ἡμῶν ποιῆ- 

Θαν. Ιγξος “4. Τοῦτ ἤδη σόν, οἶμαι, τὸ ἔργο», ὦ 

ξένε, ἀλλ οὐκ ἐμὸν γίγνεται. ΞΕΙ͂Ν. 4: γὲ μὴν, ὦ ἢ 
“Σώκρατες, αὐτὸ εἶναι καὶ σὸν, ὅταν ἐμφανὲς ἡμῖν 

γένηται. [νέος Σ,Ώ. καλῶς εἶπες. ΞΕΝ. 46 οὖν 
οὐκ ἀριϑμητικὴ μὲν, καὶ τινες ἕτεραι ταύτῃ συγγε- 
γεὶς τέχναι, ψιλαὲ τῶν πράξεων εἰσὶ, τὸ δὲ γνῶναι 

παρέχονται μόνον; Νέος Σ.2. Ἔστιν οὕτω. ΞῈ Ν: 
«Αἱ δέ 7ε περὶ τεκτονικὴν αὖ καὶ οὐμπασαν χερουρ- 
γίαν, ὥσπερ ἐν ταῖς πράξεσιν ἐνοῦσαν σύμφυτον τὴν 
ἐπιστήμην κέκτηνται, καὶ συναποτελοῦσι τὰ γιγνό- 

μενα ὑπ᾽ αὐτῶν σώματα, πρότερον οὔκ ὄντα. Νέος 

ΣΩ. τὶ μὴν; ΞΈΝ. Ταύτῃ τοίνυν συμπάσας ἐπι- 
στήμας διαίρει. τὴ» μὲν, πρακτικὴν πρυσεεπῶν" 
τὴν δὲ, μόνον γνωστικήν. ἵΙΝεὸς Σ᾽ ῶ. "Ἔστω σοὶ 

ταῦϑ'᾽ ὡς μιᾶς ἐπιστήμης τῆς ὅλης εἴδη δύο. ΞΕΙ͂Ν. 



“05 ΡΙΑΊΤΟΝΙδ Ῥ.8 δ 9.4.}.ὁ 

Ξ 
Πότερον οὖν τὸν πολιτικὸν, καὶ βασιλέα,. καὶ δε: 

3, 2 

σπότην, καὶ ἔτ᾽ οἰκονόμον θήσομεν, ὡς ἕν πάντα 
»-ΣοἌΘἍ ᾿ ΒλῚ Π 3 

ταῦτα προσαγορεύοντες; ἢ τοσαύτας τέχνας αὐτος 
Ὶ - η εὖ -“ ᾿ 

εἶναι φῶμεν, ὁσάπερ ὀνόματα ἐῤῥέϑη; μᾶλλον 3ὲ, 
μου δεῦρο ἕπου. Ιγέος ΣΏ. Πῆ; ΞΕΝ. Τῇδε. εἴ 
τῷ τὶς τῶν δημοσιευόντων ἰατρῶν ἱκανὸς ἔυμβουτ᾽ 

προσαγορεύεσϑαι τοὔνομα τῆς τέχνης ταὐτόν περ ᾧ 
συμβουλεύει; Ἱνέος Σ,Ώ. τναἰ. ΞΈΝ. Τί. δ᾽, ὅστις 
βασιλεύοντι χώρας ἀνδρὶ παραινεῖν δεινὸς, ἰδιώτης 
ὧν αὐτὸς, ἀρ οὐ φήσομεν ἔχειν αὐτὸν τὴν ἐπιστή»- 
μην ἣν ἔδει τὸν ἄρχοντα αὐτὸν κεκτῆσϑαι; [ἹΝέος 

ΣΩ. Φήσομεν. ΞΈΠ ΙΝ. ̓ Δλλὰ μὴν ἢγε ἀληθινοῦ βα- 

᾿ 5 " δ Ὁ Ὰ χρό, απο νν - 3. ὦ 
λεύειν, ἰδιωτεύων αὐτὸς, ἀρ οὐκ ἀναγκαῖον αὐτῷ 

δὲ 

σιλέως, βασιλικὴ; Ιγέος ΣΙ. Ναί. ΞΕΙΝ. Ταύτην 
Α Ὁ ἱ 2 27 ΒΩ ,᾿ 32.» ! τι 

δὲ ὁ κεκτημένος, οὔκ, ἄν τε ἄρχων ἂν «τ ἰδιώτης δὲν 
τυγχάνῃ, πάντως, κατά γε τὴν τέχνην αὐτὴν, βατ 

σιλικὸς ὀρϑῶς προσρηϑήσεται; Ιγέος Σ,Ώ. Ζίκαιον 
γοῦν. ΞΕΝ. Καὶ μὴν οἰκονύμος γὲ καὶ δεσπότης, 

ες ἢ ᾿ “ Π “τι ’ Γ ΒΝ ταυτόν. Ἱνέος Σ.). Τί μήν; ΞΖΕΝ. Τί δέ; μεγά-, 
“Ὁ 2 Υ 2λ . Ε 2 Ν 

λης σχῆμα οἰκήσεως, ἢ σμικρὰς αὖ πόλεως ὄγκος, 

μῶν δὴ πρὸς ἀρχὴν διοίσετον; νέος Σ.Ώ. Οὐδέν. 
ΞΕΙΝ. Οὐκοῦν, ὃ νῦν δὴ διεσκοπούμεϑα, φανερὸν 
ὡς ἐπιστήμη μία περὶ πάντ' ἐστὶ ταῦτα. “ταύτην δὲ 
οἶτδ βασιλικὴν, εἴτε πολιτικὴν, εἴτε οἰκονομικήν 
τις ὑγομάζει, μηδὲν αὐτῷ διαφερώμεϑα. ΣΏ. Τ᾽ 
γάρ; ΞΈΝ. ᾿Αλλὰ μὴν τόδε γε δῆλον, ὡς βασιλεὺς 
ὅπας χερσὶ καὶ ξύμπαντι τῷ σώματι σμίκρ᾽ ἄττα εἰς 
τὸ κατέχειν τὴν ἀρχὴν δύναται πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς 
σύγεσιν καὶ ὁώμην. Σ,Ώ. δῆλον. ΞΕΙΝ. Τῆς δὴ 
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γνωστικῆς μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνικὴς καὺ ὅλως 
πρακτικῆς βούλει τὸν βαυιλέα φῶμεν οἰκειότερον εἷ- 

γαι; ΣΩ. Τί μὴν; ΞΕΝ. Τὴν ἄρα πολιτικὴν καὶ 

πολιτικὸν, καὶ βασιλικὴν καὶ βασιλικὸν, εἰς ταὐτὸν 
ὡς ἕν ταῦτα πάντα ξυνϑήσομεν. Σ.Ώ. Ζ4ῆλον. ΞΕΙ͂Ν. 

Οὐκοῦν πορευοέμεϑ'᾽ ἂν ἑξῆς, μετὰ ταῦτα τὴν γνω- 
στικὴν διοριζοίμεϑα. ΣΩ ). Πάνυ γε. ΞΕῚΝ. Πρόσ- 
εγξ δὴ τὸν νοῦν, ἂν ἄρα ἐν αὐτῇ τινὶὶ διαφυγὴν 
κατανοήσωμεν. ΣΏ. Φράζε ποίαν. ΞΈΠΝ. Τοιάνδε. 
λογιστική ποῦ τὶς ἡμῖν ἣν τέχνη. 5.2. Ιαί. ΞΕΝ. 
Τῶν γνωστικῶν γε, οἶμαι, παντάπασι τεχνῶν. Σ.Ω,. 
Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΙΝ. Τνούσῃ δὴ λογιστικῇ τὴν ἐν τοῖς 
ἀριϑμοῖς διαφορὰν, μῶν τι πλέον ἔργον δώσομεν ἢ 
τὰ γνωσθέντα κρῖναε; ΣΙ. Τί μὴν; ΞΕΝ. Καὶ 

γὰρ ἀρχιτέκτων ) γε πῶς, οὐκ αὐτὸς ἐργαστικὸς, ἀλ- 

λὰ ἐργατῶν ἄρχων. Σ.Ώ.. ναὶ. ΞΕ. Παρεχόμενός 
γὲ που γνῶσιν, ἀλλ᾽ οὐ χειρουργίαν. ΣΏ. Οὕτω. 
ΞΈΠΝ. δικαίως δὴ μετέχειν ἂν λέγοιτο τὴς γγωστυ- 
χῆς ἐπιστήμης. ΣΩ. πάνυ 7ε. ΞΕ Ν. Τοῦτο δὲ 7, 
οἶμαι, προυήκεν κρίναντι, μὴ τέλος ἔνειν, μηδ᾽ ἀ- 
πηλλάχϑαι, καϑάπερ ὁ “λογιστὴς. ἀπήλλακτο" προῦσ- 
τάττειν δὲ ἑκάστοις τῶν ἐργατῶν τόγἕ πρόσφορον, 
ἕως ἂν ἀπεργάσωνται τὸ προσταχϑέν. ἘΣ ΓΝ ᾿Ορϑῶς. 

ΞΈΪΝ. Οὐκοῦν γνωστικαὶ μὲν αἵ τε τοιαῦται σὺμ- 
πασαι, καὶ ὁπόσαι συγνέπονται τῇ λογιστικχῆ; πρί- 
σεν δὲ καὶ ἐπιτάξει διαφέρετον ἀλλὴλοι» τούτω τὼ 
γένεε; ΣΩ. Φαΐίγνεσθον. ΞΕΝ. Ἂὁ οὖν συμπάσης 
τῆς γνωστικῆς, εἰ τὸ μὲν, ἐπιταχτιχὸν μέρος, τὸ 
δὲ, κριτικὸν διαιρούμενοι προσείποιμεν, ἐμμελῶφ 

Ῥωλυτ. 1. 1. Ο 
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ἂν φαῖμεν διηρῆσϑαι; ΣΏ. ΚΚατά γε τὴν ἐμὴν δό-. 
ἕαν. ΞΕΝ. ᾿Αλλὰ μὴν τοῖς γε κοινῇ τι πράττουσιν 
ἀγαπητὸν ὁμονοεῖν. ΣΏ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Τού- 
του τοίνυν μέχοι περ ἂν αὐτοὶ κοινωγῶμεν, ἑατέον 
τὰ γε τῶν ἄλλων δοξάσματα χαΐρειν. Σ.Ώ,. Τί μὴν; 

ΞΕ... Φέρε δὴ, ταύὐταιν ταῖν τέχναιν ἡμῖν τὸν βα- 
σιλικὸν ἐν ποτέρᾳ ϑετέον; ὁρ᾽ ἐν τῇ κριτικῆ, καϑά- 
περ τινὰ ϑεατὴν; ἢ μᾶλλον τῆς ἐπιτακτικῆς ὡς ὅγ- 
τα αὐτὸν τέχνης ϑήσομεν, δεσπόζοντά γε; ΣΏ. 
Πῶς γὰρ οὐ μᾶλλον; ΞΕΙ͂Ν. Τὴν ἐπιτακτικὴν δὴ 
τέχνην πάλιν ἂν εἴη ϑεατέον εἴ πὴ διέστηχε. καί 
μοι δοκεῖ τῆδέπη, καϑάπερ ἡ τῶν καπήλων τἐχνὴ 
τῆς τῶν αὐτοπωλῶν διώρισται τέχνης, καὶ τὸ βασι- 
λικὸν γένος ἔοικεν ἀπὸ τοῦ τῶν κηρύκων γένους ἄ- 

φωρίσϑαι. ΣΙ. Πῶς; ΞΕΙΝ. Πωληϑέντα που 
πρότερον ἔργα ἀλλότρια παραδεχόμενοι, δεύτερον 
πωλοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι. ΣΏ. Πάνυ μὲν οὗ». 
ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸ κηρυκικὸν φῦλον ἐπιταχϑὲν, 
τἀλλότρια νοήματα παραδεχόμενον, αὐτὸ δεύτερον 

ἐπιτάττει πάλιν ἑτέροις. ΣΏ. ᾿4ληϑέστατα. ΞΣΕΙ͂Ν. 
Τί οὖν; εἰς ταὐτὸν μίξομεν βασιλικὴν ἑρμηνευτικῇ, 
κελευστικῇ, μαντικῇ, κηρυκικῇ, καὶ πολλαῖς ἕτὲ- 
ραις τούτων τέχναις συγγενέσιν, αἵ σύμπασαν τότ᾽ 
ἐπιτάττειν ἔχουσιν; ἢ βούλει, καϑάπερ εἰκάζομεν 
γῦν δὴ, καὶ τοὔνομα παρεικάσωμεν; ἐπειδὴ καὶ 

σχεδὸν ἀγώνυμον ὃν τυγχάνει τὸ τῶν αὐτεπιτακτῶν 
γένος. καὶ ταὐὑτῃ ταῦτα διελώμεϑα, τὸ μὲν τῶν 

βασιλέων γένος, εἰς τὴν αὐτεπιτακτικὴν ϑέντες, 
τοῦ δὲ ἄλλου παντὸς ἀμελήσαντες, ὄνομα ἕτερον αὖτ 
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τοῖς παρα χωρήσαντες, ϑέσθϑαι τινά. τοῦ γὰρ ἀρ- 

χοντὸος ἕνεχα ἡμῖν ἢ μέϑοδος ἢν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ 
ἐναντέουΤ͵. ΣΏ,. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΈΪΝ. Οὐκοῦν, 

ἐπειδὴ τοῦτο μετρέως ἀφέστηκεν ἀπ᾿ ἐκείνων, ἀλλο- 
τριότητι διορισϑὲν πρὸς οἰκειότητα, τοῦτο αὐτὸ 
πάλιν αὖ διαιρεῖν ἀναγκαῖον, εἴτινα τομὴν ἔτι ἔχο- 
μὲν ὑπείχουσα» ἐν τούτῳ ΦΣΏ. Πὰάνν γε. ΞΕΝ. 
Καὶ μὴν φαιγνόμεϑα ἔχειν" ἀλλ ἐπακολουϑῦν σῦν- 
τεμνε. ΣΏ. Πῆ; ΞΕ.Ν. Πάντας ὁπόσους ἂν ἄρ- 

χοντὰς διανοηϑῶμεν ἐπιτάξει εροσχρωμένους, ἀρ᾽ 
οὖν εὑρήσομεν γεγέσεως τινὸς ἕνεκα προστάττοντας; 
ΣΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Χαὶ μὴν τά τε γιγνόμενα 
πάντα δίχα διαλαβεῖν οὐ παντάπασι χαλεπόν. Σ᾽ Ω. 
πῆ; ΞΕΝ. Τὰ μὲν ἔμψυχα αὐτῶν ἐστί που ξυμ- 

σ΄άντων, τὰ δ᾽ ἀψυχα. ΣΩΏ.. γα. ΞΕΙ͂Ν. Τούτοις 
δέ γε αὐτοῖς τὸ τοῦ γνωστικοῦ μέρους ἐπιτακτικὸν 

ὁ», εἴπερ βουλόμεϑα τέμνειν, τεμοῦμεν. ΣΙ. Κα- 
τὰ τί, ΞΕΝ. Τὸ μὲν, ἐπὶ ταῖς τῶν ἀψύχων γενέ- 
σεσιν αὐτοῦ τάσσοντες, τὸ δ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν ἐμψύ- 
χων. καὶ πῶν οὕτως ἤδη διαιρήσεται δίχα. ΣΏ. 
Μαντάπασέ γε. Ξ1ΠΝ. Τὸ μὲν τοίνυν αὐτῶν παρα- 
λίπωμεν, τὸ δ᾽ ἀναλάβωμεν - ἀναλαβόντες δὲ μερι- 

σώμεϑα εἰς δύο τὸ σύμπαν. ΣΏ. “ἐγεις δ᾽ αὐτοῖν 

ἀναληπτέον εἶναι πότερον; ΞΕΙΝ. Πάντως που τὸ 

περὲ τὰ ζῶα ἐπιτακτικόν. οὗ γὰρ δὴ τό γε τῆς βα- 
σιλικῆς ἐπιστήμης ἑυτέ ποτὲ τῶν ἀψύχων ἐπιοτα- 

τοῦν, οἷον ἀρχιτεκτονικόν" ἀλλιὶ γενναιότερον ἐν 
τοὶς ζώοις, καὶ περὶ αὐτὼ ταῦτα τὴν δύναμιν ἀεὶ 
κεκτημένον. Σ΄. ᾿Ὀρϑῶς. ΞΕ. Τὴν γὲ μὴν τῶν 

ΘΟ." 
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ζώων γένεσιν καὶ τροφὴν, τὴν μὲν τις ἂν ἴδοι μονο- 
τροφίέαν οὖσαν, τὴν δὲ, ποεϑὴν τῶν ἐν ταῖς ἀγέλαις 

ϑρεμμάτων ἐπιμέλειαν. 4). ᾿Ορϑῶς. ΞῈΝ. “λιν 

οὐ μὴν τόν γε πολιτικὸν εὑρήσομεν ἰδιότροπον, ὥσ- 
περ βοηλάτην, ἢ τινὰ ἱπποκόμον, ἀλλ ἱἹπποφορβῷ 
τὸ γαὶ βουφορβῷ μάλλον προσεοικότα. 5.2). Φαί- 

γετχὶ γε δὴ ῥηϑὲν νῦν. ΞΈΝ. Πότερον οὖν τῆς 

ζωοτροφίας τὴν τῶν ξυμπόλλων κοινὴν τροφὴν, ἄγε- 

λαιοτροφίαν ἢ κοιροτροφικὴν τινὰ ὀνομάζωμεν; 
Σ.Ω. Οπότερον ὧν ἐν τῷ λόγῳ συμβαίνοι. ΞΕΙ͂Ν. 
Καλῶς γε, ὦ Σώχρατες. κα|ἀν διαφυλάξης τὸ μὴ 
σπουδάζειν ἐπὲ τοῖς ὀνόμασι, πλουσιώτερος εἰς τὸ 
γῆρας ἀναφανήση φρονήσεως. γῦν δὲ τοῦτο μὲν, 
καϑἀπερ ἐκ τη: ποιητέον" τὴν δὲ ἀγελαιοτρον 
φικὴν ἀφ᾽ ἐννοεῖς πῇ τις δίδυμον. ἀποφήνας, τὸ ζη- 
τούμενον ἐν μπῇ τὰ νῦν, ἕν τοῖς ἡμίσεσιν εἰς 
τότε ποιήσει ζητεῖσθαι; ΒΩ. Προϑυμήσομαι. καί 
μον δοκεῖ τῶν μὲν ἂν ϑρώπων ἑτέρα τὶς εἶναι, τῶν 
δὲ αὖ ϑηρίων ἀλλὴ ελψμ ΞΙΙ͂Ν. παντάπασί γε 
προϑυμότατα καὶ ἀνδρειότατα διοησαι. μὴ μὲν- 
τοι τοῦτό γὲ εἰσαῦϑις κατὰ δύναμιν πάύχωμεν. 
ΣΙ. Τὸ ποῖον; ΞΕΝ. Μὴ σμικρὸν μύριον ἕν πρὸς 

πολλὰ καὶ μεγάλα ὄψι απο μηδὲ εἴδους χωρίς" 

ἀλλὰ τὸ μέρος, ἅμα εἶδος ἐχέτω, κάλλιστον μὲν γὰρ 

ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐθὺς διαχωρίζειν τὸ ζητούμενον, ἂν 

ὀρθῶς ἔχῃ, καϑάπερ ὀλίγον σὺ πρύτερον οἰηϑεὶς 
ἔχειν τὴν διαίρεσιν, ἐπέσπευσας τὸν λόγον, ἰδὼν ἐπὶ 

ἀνθρώπους πορευόμενον. ἀλλὰ γὼρ, ὦ φίλε, λε- 

ατουργεῖν οὐκ ἀσφαλὲς " διὰ μέσων δὲ ἀσφαλέστερον 
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ἀνον τέμνοντας" καὶ μῶλλον ἰδέαις ἄν τις προστυγ- 
χάνοι. τοῦτο δὲ διαφέρεν τὸ πᾶν πρὸς τὰς ζητή- 
σείς. Σ.. Πῶς, ὦ ἕξενδ, λέγεις τοῦτο; ΞΕΝ. 

Πειρατέον ἔτι σαφέστερον φράζειν, εὐνοίᾳ τῆς σῆς 

φύσεως, ὦ Σώχρατες. ἐν τῷ μὲν οὖν παρεστηκότι 
τὰ νῦν δηλῶσαι μηδὲν ἐνδεῶς, ἀδύνατον" ἐπιχειρη- 
τέον δέ τι καὶ σμικρῷ πλέον αὐτὸ προσαγαγεῖν εἰς 

τὸ πρόσϑεν, σαφηνείας ἕγεχα. ΣΏ. Ποῖον οὖν 
φράζεις διαιρουμένους ἡμᾶς οὐκ ὀρϑῶς ἄρτι δρᾷν; 
ΞΈΝ. Τοιόνδε, οἷον εἴτις τἀνϑρώπινον ἐπιχειρήσας 
δέχα διελέσϑαι γένος, διαιροῖ, καθάπερ οὗ πολλοὶ 
τῶν ἐνθάδε διανέμουσι, τὸ μὲν “Ελληνικὸν ὡς ἕν ἄ- 
πὸ πάντων ἀφαιροῦντες χωρίς " σύμπαοι δὲ τοῖς ἄλ- 
λοις γόγεσιν ἀπείροις οὖσι καὶ ἀμίκτοις καὶ ἀσυμ- 

φώγοις πρὸς ἀλληλα, βάρβαρον μιᾷ κλήσει προσει- 
πόντες αὐτὸ, διὰ ταύτην τὴν μίαν χαλῆσιν, καὶ γέ- 
γος ἕν αὐτὸ εἶναι προσδοκῶσιν. ἢ τὸν ἀριϑμὸν τὶς 

αὖ νομέξοι κατ᾽ εἴδῃ ὁὐο διαιρεῖν, μυριάδα ἀπο- 
τεμνόμενος ἀπὸ πάντων, ὡς ἕν εἶδος ἀποχωρίζων, 
καὶ τῷ λοιπῷ δὴ παν τὲ ϑέμενος ἕν ὄγομα, διιὰ τὴν 
κλῆσιν αὖ καὶ τοῦτ᾽ ἀξιοῖ γένος ἐκείνου δυοῖν ἕτερον 
ἐγγίγνεσθαι. κάλλιον δὲ πον καὶ μᾶλλον κατ᾿ εἴδη 
καὶ δίχα διαιροῖτ᾽ ἂν, εἰ τὸν μὲν ἀριϑμὸν ἀρτίῳ καὶ 
περιττῷ τις τέμνοι, τὸ δὲ αὖ τῶν ἀνϑρώπων γένος, 

ἄῤῥενι καὶ θήλει" “υδοὺς δὲ, ἢ Φρύγας, ἢ, τινὰς 

ἑτέραυς, πρὸς ἅπαντας τάττων ἀπουσχίζοι τότε, ἡ- 

γέκο ἀποροὶ γένος ἅμα καὶ μέρος εὑρίσκειν ἑκώτερον 

τῶν σχισϑέντων. Ἰιος Ὀρϑύτατα. ΜΉΝ 788 τοῦτο 
αὐτὸ, ὦ ξένε, πῶς ἂν τὶς γένος καὶ μέρος ἐναργές 
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’ δ 2 ἘΣ δ, » 5.4. 23 ε' 3 
στερον γνοίη, ὡς οὐ ταῦτον ἐστιν, ἀλλ ἕτερον ἀλ- 

- 5 Π 5 ΄“« 2 Ὁ 

λήλοιν. ΞΕΙΝ. ἢ βέλτιστε ἀνδρῶν, οὐ φαῦλον προσ- 
Γ «κ΄ ες - ΕῚ Νὴ ω- , 

τάττεις, «Σώκρατες. ἡμεῖς μὲν καὶ νῦν μακρύτε- 
-ψ ᾿ ἢ Ὁ Π 5 

ρον τοῦ δέοντος ἀπὸ τοῦ προτεϑέντος λόγου πεπλα- 
ῃ ᾿ ὙΠ 9. ’ ς -" “Ὁ 

γήμεθϑα, σὺ δὲ ἔτι πλέον ἡμᾶς κελεύεις ττλανηϑθῆγαι. 
Ὁ ι Ξ ε; ΄ 

»ῦν μὲν οὖν, ὥσπερ εἰκὸς, ἐπανίωμεν. πάλιν" ταῦ- 

τα δὲ εἰσαῦϑις κατὰ σχολὴν καϑάπερ ἐχνεύοντες μέ- 

τιμεν. οὗ μὴν ἀλλὰ τοῦτό γε αὐ παντάπασι φὺλα- 

ξχι, μήποτε παρ᾿ ἐμοῦ δόξης αὐτὸ ἐναῤγῶς διωρι- 
32 - Ἧ ἐν ογσὰς “Ὄ ς- 

σμένον ἀκηκοέναι. ΣΙ. Τὸ ποῖον; ΞΕΙ͂Ν, ἰδός 
Ἀ ! «’ "ἢ Γὴ ἊΝ τ' γα ᾽ ΤΕ πα βεθο; Ἰεέεθον {τὶ λήλων εἶναι. (Σ.. Τί μὴν; 

“- - ΕἸ 9 

ΞΕΝ. "ὃς εἶδος μὲν ὅταν ἢ του, καὶ μέρος (ἀνε 
γκαῖον αὐτὸ εἶναι τοῦ πρώγματος ὅτου περ ἂν εἰ- 

δος λέγηται: μέρος δὲ, εἶδος, οὐδεμία ἀνάγκη. 

ταύτῃ μὲ ἢ κείνη μίίλλον, ὦ Σώκρατες, ἀεὶ φάϑι 
’ τ Ὁ 2 Ὑ» 

λέγειν. Σ.Ώ. Ταῖτ εσται. ΚΕΝ. Φράσον δὴ ἡ μοι 
τὸ μετὺὴ τοῦτος ΣΏ. Ποῖον; ΞΕ: Τὸ τῆς ἀπο- 
} ΥὟ εἴν εὶς .9: ἘΡΟΝΝ δεῖ Ὁ 258 ΚΑΤ γι ' ᾿ 

πλανήσεως ὁπόϑεν ἡμᾶς δεῦρ ἤγαγεν. οἶμαι μὲν 
᾿ ᾽ ε ΘΙ Ἢ ΝΟ ΑΝΝ ᾿ ᾿ 5 

γὰρ μάλιστα, οϑὲν ἐρωτηϑεὶς σὺ τὴν ἀγελαιοτρο- 
ει! Ξ Ἷ .2. τ 

φίαν ὁπὴ διαιρετέον, εἶπες μάλα προϑύμως δὺ εἰ- 
᾿ 9 εο ΑἹ 

γαὲ ζώων γένη" τὸ μὲν, ἀνθρώπινον" ὅἕτερον δὲ, 
"Ὁ 2, « 9 “ 

τῶν ἀλλων ξυμπάντων Θηθ αν δ᾽... ΣΦ)" ἀληθῆ: 
ῇ 5 ΩΝ 

ΞΕΝ. Καὶ ἔμοιγε δὴ τότ᾽ ἐφάνης, μέρος ἀφαιρῶν, 
ἡγεῖσϑαι καταλιπεῖν τὸ λοιπὸν αὐ πάντων γένος ἕν" 
ὅτι πᾶσι ταὐτὸν ἐπονομάζειν ἔσχες ἔγομα, ὙΠ 

᾿ ἘᾺΝ μῷ « 
καλέσας. ΣΩΏ. Ἣν καὶ ταῦτα οὕτως ΞΕΙΪΝ. Τὸ δὲ 

ΕἸ 23.ὺν 
γε, ὦ πάντων ἀνδρειότατε, τάχ ἂν, εἴ που νερόν 
μόν ἐστί τι ζῶον ἕτερον, οἷον δοκεῖ τὸ τῶν γερά- 

“ ΕΙ [4] ᾿ 

γῶν, ἢ τι τοιοῦτον ἄλλο, ὁ κατὰ ταῦτα ἴσως διο-. 
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γομάζει, καϑάπερ καὶ σὺ, γεράνους μὲν ἕν γένος 
ἀντιτιϑὲν τοῖς ἄλλοις ζώοις, καὶ σεμνῦνον αὐτὸ 

ἑαυτό: τὰ δὲ ἄλλα μετὰ τῶν ἀνθρώπων ξυλλαβὸν 
εἰς ταὐτὸ, οὐδὲν ἄλλο πλὴν ἴσως ϑηρία προσείποι. 

πειραϑῶμεν οὖν ἡμεῖς ἐξευλαβεῖσϑαι πάνϑ᾽ ὅπόσα 
τοιιχῦτα. ΖΏ. Πῶς; ΞΕΝ.. Μὴ πὰν τὸ ζώων γέ- 

γος διαιρούμενοι, ἵνα ἧττον αὐτὰ πάσχωμεν. ΣΏ. 
Οὐδὲν γὰρ δεῖ. ΞΈΝ. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τύτε ἡμαρ- 
τάνετο ταύτῃ. Σ.Ώ. Τί δὴ; ΞΕ Ν. Τῆς γνωστικῆς 
ὅσον ἐπιτακτικὸν ἡμῖν μέρος, ἢν που τοῦ ζωοτρο- 
φικοῦ γένους, ἀγελαίων μὴν ζώων. ἢ γάρ». Ζ,)ι 

ναί. ΞΈΝ. ΖΔιΐρητο τοίνυν ἤδη καὶ τότε ξύμπαν 
τὸ ζῶον τῷ τιϑασσῷ καὶ ἀγρίῳ. τὼ μὲν γὸρ ἔχοντα 
τιϑασσεύεσϑαν φύσιν, ἥμερα προσείρηται" τὰ δὲ 
μὴ ἔχοντα, ἄγρια. ΣΏ. Καλῶς. ΞΕΝ. Ἣν δὲ γε 
ϑηρεύομεν ἐπιστήμην, ἐν τοῖς ἡμέροις ἣν τε καὶ 
ἔστιν" ἐπὶ τοῖς ἀγελαίοις μὴν ζητητέα ϑρέμμασι. 
ΣΩΏ. Νναίβ. ΞΕΝ. Μὴ τοίνυν διαιρώμεϑθα, ὥσπερ 
τότε, πρὸς ἅπαντα ἀποβλέψαντες, μηδὲ σπεύσαν- 
τὲς" ἵνα δὴ ταχὺ γενώμεθα πρὸς τῇ πολιτικῇ. πῈ- 
ποίηκε γὰρ ἡμᾶς καὶ νῦν παϑεῖν τὸ κατὰ τὴν παρου- 
μίαν πάϑοςς Σ,Ώ. Ποῖον; ΞΕΪ. Οὐχ ἡσύχους, 
εὖ διαιροῦντας, ἠνυκέναν βραδύτερον. ΣΏ. Καὶ 
καλῶς γε, ὦ ξένε, πεποίηκε. ΞΕΪ. Ταῦτ᾽ ἔστω. πά- 

λὲν δ᾽ οὖν ἐξ ἀρχῆς τὴν κοιγοτροφικὴν πειρώμεϑα 
διαιρεῖν. ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο, ὁ σὺ προϑυμῇῃ, δια- 

περαινόμενος ὃ λόγος αὐτός σον κάλλιον μηγύσει. 
καί μοι φράζε. Σ.Ώ. Ποῖον δή; ΞΕ.Ν. ΤόδἈ τινῶν 
πολλάκις ἄρα διακήκοας. οὐ γὰρ δὴ προστυχὴς γ8 
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αὐτὸς οἵδ᾽ ὅτι γέγονας ταῖς ἐν τῷ Ἱγείλῳ τιϑασσεί- 
αἰς τῶν ἰχϑύων, καὶ τῶν ἐν ταὺς βασιλικαῖς λίμναις. 

ἐν μὲν γὰρ κρήγαις τῶχ ἂν ἴσως εἴης ἠσϑημένος. 

ΣΏ. Πάνυ μὲν οὖν καὶ ταῦτα τεϑέαμαι, κἀκεῖνα 
πολλῶν ἀκήκοα. ΞΕῚΝ. Καὶ μὴν χηνοβοτίας γε καὶ 
γερανοβοτίας, δὲ καὶ μὴ πεπλάνησαιν περὶ τὰ Θετ- 
ταλικὰ πεδία, πέπυσαν γοῦν καὶ πιστεύεις εἶναι. 

ΣΩ. Τί μήν; ΞΕΙ͂Ν. Τοῦδ᾽ ἕνεκά τι πάντα ἠρώτησα 
ταῦτα, διότι τῆς τῶν ἀγελαίων τροφῆς ἔστι μὲν ἐνυ- 
δρον, ἔστι δὲ δὲ καὶ ξηρ οβατικόν. ΣΩ. Ἔστι γὰρ οὖν. 
ΞΕΝ. Ἂρ᾽ οὖν καὶ σοι ξυνδοκεῖ ταὐτῃ δεῖν διχάζειν 
τὴν κοινοτροφικὴν ἐπιστήμην, ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τούτων 
τὸ μέρος αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον ; τὸ μὲν ἕτερον, 
ὑγροτροφικὸν ὀνομάζοντας, τὸ δ᾽ ἕτερον, ξηροτροφι- 
κόν; Σ.Ω. Ἔμοιγε, ΞΕ.Ν. Καὶ μὴν καὶ τὸ βασιλι- 
κὸν οἵτως οὐ ζητήσομεν ὁποτέρας ἐστὶ τῆς τέχνης. 
δῆλον δὴ γὰρ παντί. Σ.Ώ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΙΝ. Πᾶς 

μὲν δὴ τό γε ξηροτροφικὸν τῆς ἀγελαιοτροφίας διέ- 
λοιτ ἂν φῦλον. Σίν); Ἵταῖον ΞΕΙ͂Ν. Τῷ πτηνῷ τε 

καὶ πεζῷ διορισάμενος. Σ ΖΣ. ληϑέστατα. ΞΈΕΪΝ. Τί 
δέ; τὸ πολιτικὸν, ὥσπερ τὸ πεζὸν, ζητητέον; ἢ οὐ 
οἴει καὶ τὸν ἀφρονέστατον, ὡς ἔπος εἰπεῖ», δοξάζειν 

οὕτω; Σ.Ώ. Ἔγωγε. ΞΕΝ. Τὴν δὲ πεζονομικὴν, 
καϑάπερ ἄρτιον ἀριϑμὸν, δεῖ τεμνομένην δίχα ἀπο- 
φαίνειν. Σ.Ω. 4ἢλον. ΞΈΝ. Καὶ μὴν ἐφ᾽ ὃ γε μέρος 
ἀρμηκεν ἡμῖν ὃ λόγος, ἐπὶ ἐκεῖνο δύο τινὲ καϑορᾶν 

ὁδὼ τεταμένα φαΐνεται" τὴν μὲν, ϑάττω, πρὺς μέ- 

γὰ μέρος σμικρὸν διαιρουμένην" τὴν δὲ, ὅπερ ἐν τῷ 

πρόσϑεν ἐλέγομεν, ὅτι δεὲξ μεσοτομεῖν, ὡσμάλιστα 
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τοῦτ᾽ ἔχουσαν μᾶλλον" μακροτέραν )γε μὴν. ἕξεστιν 
οὗν, ὁποτέραν ἂν βουληθῶμεν, ταύτην πορὲ υϑῆναι. 
"Ὁ. τί ἢ ἀμφοτέρας ἀδύνατον; ΞΕΝ. Ἅμα γ᾽, ὦ 

) , ᾿ "Ὁ «ἃ [Ζ] Ν 

ϑαυμαστὲ" ἐν μέρει γε μὴν δῆλον οὁτι Ἰ νϑνν. ΣΝ). 
Π 2 ᾿Ὶ , ς - » τγν" ν 

Ἂν μέρει τοίνυν ἔγωγε ἀμφοτέρας αἱροῦμαι. ΞΕ... 
Χ 2 3 ᾿ 

“Ῥάδιον" ἐπειδὴ τὸ λοιπὸν βραχύ. κατ ἀρχὰς μὲν 
. ον Ὁ 

οὖν, καὶ μεσοῦσιν ἅμα τῆς πορείας, χαλεπὸν ἂν ἢν 
- ᾿ Α 

ἡμῖν τὸ πρόσταγι μα᾿ γῦν δ᾽ ἐπειδὴ δοκεῖ ταύτῃ, τὴν 
Π τ ΒΩ 

μακροτέραν πρότερον ἴωμεν, γεαλέστεροι γιρ ὄντες, 
.- Ἢ 3 ι ι δ Ἁ Γ 

ὗχον αὐτὴν πορευσόμεθα. τὴν δὲ δὴ διαίρεσιν οὁρα. 
χ ᾿ ΠΣ ΟΞΕΣ -- Ὑ)γὶ τὰ Ὁ ἘΠ Ἂν "Ὁ ἣ Υ ε; Γ 

. “1ε)γ8. ΞΕΝ. Τὰ πεζὰ ἡμῦν τῶν ἡμερῶν», οσᾶ 
το Ὁ ΜΟΙ (ἀνῇ πε τ ὙΒΩ͂Β .- ἘΔ ἡ; ΞΕΙ͂Ν. 

περ ἀγελαῖα, διῃρημένα ἐστὶ φύσει. ΣιΩ. ΐδη; ΞΕΙ͂Ν 
Τῷ τῶν ἐν τὴν γένεσιν, ἄκερων εἶναι, τῶν δὲ »ἄερασ- 

γ ᾿ 

φόρον. Σ.Ω. Φαίνεται. ΞΕΙΝ. Τὴν δὴ πεζογομικὴν 

διελὼν, ἐνὶ ϑω ἑκατέρῳ τῷ μέρει, λόγῳ χφώμενος. 
ἂν γὰρ ὀνομάζειν αὐτὸ βουληϑῇ ἧς, ἔσται σοὶ περίσιε- 
πλεγμένον μᾶλλον τοῦ δέοντος... ΣΩ. Πῶς οὖν χρὴ 

λέγειν; ΞΕΙΝ. Ὧδε. τῆς πεζογομικῆς ἐπιστήμης δίχα 
διαιρεϑείοσης, τὸ μόριον ϑάτερον ἐπὶ τῷ κερασφόρῳ 

Ἰ μέρει τῷ τῆς ἀγέλης ἐπιτετάχϑαι, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ 
τ ο 3 ᾿ π᾿ δ' ΔΜ δ΄. ᾿ ᾿ 

τῷ τῆς ἀκεράτου. ΣΙ. Ταῦτ ἔστω ταύτῃ λεχϑέντα. 
-“᾿ »αἰ τ τῷ -- - κ φ 

πάντως γὸρ ἱκανῶς δεδήλωται. ΞΈΝ. Καὶ μὴν ὃγε βα- 
κι ς » Ἐ: ᾿ τ -Ὁ ΕΣ 

σιλεὺς ἡμῖν αὖ καταφανὴς ὁτὲ κολοβῶν τιγὰ ἀγέλην 
᾿΄ " Π ου Π 32 »-Ὁ΄ὦἷ τ 

ἀκεράτων γομεὺει. Σ.. Πῶς γὰρ οὐ δῆλος; ΞΕΝ. 
1} αὐτὴν τοίγυν καταϑραύσαγτες, τὸ γιγνόμενον αὖ» 

τῷ πειρώμεθα ἀποδοῦναι. ΣΏ. Πάνυ γε. ΞΈΝ. 
Πότερον οὖν βούλει τῷ σχιστῷ τε καὶ τῷ καλουμέ- 

- 9 ι ᾿] Ὁ" γῳ μώγυχι διαιρεῖν αὐτὴν, ἢ τὴ κοινογονίᾳ τε καὶ 
5 ΄ - τ 
ἐδιογογίᾳ ; μαγνϑάνεις γάρ που. «Σ.). Τὸ ποῖον; ΞΕ. 
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Ὅτι τὸ μὲν τῶν ἵππων καὶ ὄνων πέφυκεν ἐξ ἀλλή- 
λων» γεννᾷν. Σ.Ώ. Ναὶ, ΞΈΝ. ὝΤὸὴ δέ γε λοιπὸν ἕτει͵ 

τῆς μιᾶς ἀγέλης τῶν ἡμέρων, ἀμιγὲς γένει πρὸς ἀλ- 
ληλα. ΣΏ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Τί δ᾽ ὃ πολιτικὸς 
ἀρ᾽ ἐπιμέλειαν ἔχειν φαΐνεται, πότερα κοινογενοῦς 
φύσεως, ἢ τινὸς ἰδιογενοῦς; Σ,). 2]λον ὅτι τῆς. 

ἀμίκτου. ΞΕΙ͂Ν. Ταύτην δὴ δεῖ καϑάπερ τὰ ἔμπρο- 
σϑεν, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς δίχα διαστέλλειν. ΣΏ, Ζεῖ 

γὰρ οὖν. ΞΕΝ. Καὶ μὴν τὸ γε ζῶον, ὅσον ἥμερον 
καὶ ἀγελαῖον, σχεδὸν, πλὴν γενοὺν δυοῖν, πᾶν ἤδη 
κατακεκερμάτισται. τὸ γὰρ τῶν κυνῶν οὐκ ἐπά- 

ξιον καταριϑμεῖν γένος ὡς ἐν ἀγελαΐίοις Θρέμμασι. 
ΣΩ.. Οὐ γὰρ οὖν" ἀλλὰ τίνι δὴ τὼ δύο διαιροῦμεν; 
ΞΈΙν Ωπερ καὶ δίκαιόν γε Θεαιτητόν τὸ καί σε δια- 
γέμειν, ἐπειδὴ γεωμετρίας ἅπτεσϑον. Σ.Ω. Τῷ; 

ΞΕΙ͂Ν. Τῇ διαμέτρῳ δήπου, καὶ πάλιν τῇ τῆς δια- 
μέτρου διαμέτρῳ. Σ,Ώ. Πῶς εἶπες; ΞΈΝ. Ἢ φὺ- 
σις ἣν τὸ γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κέχτηταε, μῶν 
ἄλλως πὼς εἰς τὴν πορεΐαν πέφυκεν ἢ καϑάπερ ἢ 

διάμετρος ἢ δυγάώμεν δίπους; Σ,Ώ. Οὐκ ἄλλως. 

ΞΕ Ν. Καὶ μὴν ἢ γε τοῦ λοιποῦ γένους πάλιν ἐστὲ 

κατὰ δύναμιν αὖ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως διάμετρος" 

εἴπερ δυοῖν γὲ ἐστι ποδοῖν δὶς πεφυκυῖα. Σ.Ώ. Πῶς 
δ᾽ οὐκ ἔστι; καὶ δὴ καὶ σχεδὸν ὃ βούλει δηλοῦν, 
μαγϑάνω. ΞΉΝ. Πρὸς δὴ τούτοις, ἕτερον αὖ τι 

τῶν πρὸς γέλωτα εὐδοκιμησάντων ἂν, ὦ “Σώκρατες, 

ἄρα χαϑορῶμεν ἡμῖν γεγονὸς ἐν τοῖς διῃρημένοις ; 
ΣΩ. Τὸ ποῖον; ΞΕΙΝ. Ταἀνϑρώπινον ἡμῶν ἅμα 
γένος ξυγειληχὸς καὶ ξυνδεδραμηκὸς γένεν τῷ τῶν 
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ὄντων γενγαιοτίάτῳ καὶ ἅμα εὐχερεστάτῳ. Σ.Ώ. ΧΚα- 
ϑορῶ καὶ μάλ᾽ ἀιόπως ξυμβαῖνον. ΞΕΙ͂Ν. Τί δ᾽ οὐκ 

εἰκὸς ὕστατα ἀφικνεῖσθαι τὰ βραδύτατα; 11). ναὶ, 
τοῦτό γε. ΞΕΙΝ. Τόδε δὲ οὐκ ἐννοοῦμεν, ὡς ἔτι γε- 
λοιότερος φαΐνεται ὃ βασιλεὺς, μετὰ τῆς ἀγέλης ξυγ- 
διαϑέων, καὶ ξύνδρομα πεπορε ὑμένος, τῷ τῶν ἀν- 
δρῶν αὖ πρὸς τὸν εὐχερῆ βίον ἄριστα ρον γεν μμον 
νῷ. ΣΏ. Παντάπασι μὲν οὖν. ΞΕΙΝ. ζὺν γὰρ, ὦ 

Σώκρατες, ἐκεῖνό ἐστι καταφανὲς μάλλον τὸ ῥηθὲν 
τότ᾽ ἐν τῇ περὶ τὸν σοφιστὴν ζητήσει. ΣΏ. 10 
ποῖον; ΞΕΙ͂Ν. Ὅτι τῇ τοιῷ ΚΡ μεθόδῳ τῶν λόγων 

οὔτε σεμγοτέρου μᾶλλον ἐμέλησεν, ἢ μὴ, τόν τε σμι- 
κρότερον οὐδὲν ἠτίμακε πρὸ τοῦ μείζονος" ἀεὶ δὲ 
καϑ' αὑτὴν περαΐνει τάληϑέστατον. Σ.Ώ. Ἔοικε. 
ΞΕ. Οὐκοῦν μετὰ τοῦτο, ἵγα μὴ μεμφῇς, ἐῤωτὴς 
σας τὴν βραχυτέραν ὁδὸν ἥτις τότε ἦν, ἐπὶ τὸν τοῦ 

βασιλέως ὃ ὅρον αὐτός σοι πρότερον ἔλϑω. Σ.Ώ.. Σφό- 

δρα γε. ΞΈΝ. ““ἔγω δὴ δεῖν τότε εὐθὺς τὸ πεζὸν 
τῷ δίποδι πρὸς τετράπουν γένος διανεῖμαι" κατι-- 

δόντα δὲ τἀνθρώπινον ὅτι μόνῳ τῷ πτηγῷ ξυνειλη- 
γὸς τὴν δίποδα ϑγέλην, πάλιν τῷ ψιλῷ καὶ τῷ πτε- 
ροφυεῖ τέμνειν. τμηϑείσης δὲ αὐτῆς, καὶ τότ᾽ ἤδη 
τῆς ἀνθρωπονομικῆς δηλωϑείσης τέχνης, φέροντα 
τὸν πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν, οἷον ἡνίοχον, εἰς αὖ- 
τὴν ἐνστήσαντα παραδοῦναι τὰς τῆς πόλεως ἡνίας, 

ὡς οἰκείας αὐτῷ ταύτης οὔσης τῆς ἐπιστήμης. ΣΏ. 
οΟἸΚαλῶς, καὶ κάϑαπερεὶ χρέος ἀποδέδωκάς μοι τὸν 

λόγον, προσϑεὶς τὴν ἐκτροπὴν, οἷον τόκον, καὶ ἀνα- 
σιληρώσας αὐτόν. ΞΕ. Φέρε δὴ, καὶ ξυνεέρωμεν, 
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ἐπανελ ϑόντες ὃ ἐπὶ τὴν ἂς χὴν μέχοι τῆς τελευτῆς, τὸ» 
᾽ 

λόγον τοῦ ὑπ ύμ ατοὸς τῆς τοῦ πολιτικοῦ τέχνης. .Σ.Ω. 

νυ 1 18» ὅῦν. ΞΕΝ. Τῆς γνωστικῆς τοίνυν ἐπι- 
στήμης ἡμῖν ἣν καὶ ἀρχὰς μέρος, ἐπιτακτικόν" τοὺ- 
του δὲ ἀπεικασϑὲν τὸ μόριον, αὐτεπίτακτον ἐρῥὴ- 
ϑη. ζωοτροφικὴ δὲ πάλιν αὐτεπιτακτικῆς, οὐ τὸ 
σμικρότατον τῶν γενῶν, ἀπεσχέζετο" καὶ ζωοτροφι- 
κἧς εἶδος, ἀγελαιοτροφικόν"᾽ ἀγελαιοτροφικοῦ δ᾽ αὖ, 
σεεζογομικόν. τοῦ δὲ πεζονομικοῦ μάλιστα ἀπετέ- 
μίνετο τέχνη τῆς ἀκεράτου φύσεως ϑρεπτική. ταύτης 
δ᾽ αὖ τὸ μέρος, οὐκ ἔλαττον τριπλοῦ, συμπλέχειν 
ἀναγκαῖον, ἂν εἰς ἕν τις αὐτὸ ὄνομα ξυνάγειν βου- 
ληϑῇ, γενέσεως οὔ μικτοῦ γομευτικῆς ἐπιστήμην 
προσαγορεύων. τὸ δ᾽ ἀπὸ τοὗτουν τμῆμα, ἐπὶ ποί- 
μνῃ δίποδι μέρος ἀνθρωπονομικὸν, ἔτι λειφϑὲν μό- 
γον», τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐστὲν ἤδη τὸ ζητηϑὲν, ἅμα βασιλι- 
κὸν ταῦ τεὸν πληϑὲν καὶ πολιτικόν. (Σ.Ώ. Παντάπα- 

σι μὲν οὖν. ΞΕΙ͂Ν. ᾿Αρά γ, ὦ Σώκρατες, ἀληϑῶς 
ἡμῖν τοῦτο, καϑόάπερ σὺ γῦν εἴρηκας, οὕτως ἐστὶ 
καὶ πεπρα) υνβόαν ΣΙ, Τὸ ποῖον δὴ; ΞΕΪ. Τὸ 
παντάπασι καὶ ἱκανῶς εἰρῆσθαι τὸ προτεϑέν. ἢ 
τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ μάλιστα ἡ ζήτησις ἐλλείπει, τὸ τὸν 
λόγον εἰρῆσθαι μέν πῶς, οὐ μὴν παντάπασὲ γε τὲ- 
λέως ἀπ εἰιργάσϑαι; . ΟΣ. Πῶς εἶπες; ΞΈΪΝ. ᾿Εγὼ 

γῶϊν πειράσομαι τοῦτ αὐτὸ ὃ διανοοῦμαι, νῦν ἔτι 
μᾶλλον δηλῶσαι. Σ.). “έἐγοις ἂν. ΞΕΝ. Οὐκοῦν 
τῶν» ἸΘΜῈ ευτικῶν ἡμῖν πολλῶν φανεισῶν ὄρτι τεχνῶν, 
μία τὶς ἣν ἡ πολιτικὴ, καὶ μιᾶς τινος ἀγέλης ἐπιμέ- 
λεία. Σὰ. Τγαὶ, ΞΕΙΝ. Ταύτην δὲ γε διώριζεν ὃ ὁ 
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λόγος οὐχ ἵππων εἶναν τροφὸν, οὐδ΄ ἄλλων ϑηρίων, 
ϑδ..»λ,39. 93 αὐ , Ὑ “νλ 2 κα 2) τὶ 

ἀλλ ἀνϑρώπων κοινοτροφιπὴν ἐπιστήμην. «5.2. θυ- 
τω. ΞΉΪΝ. Τὸ δὴ τῶν τομέων πάντων διάφορον καὶ 
τὸ τῶν βασιλέων ϑέμσάμεθα, ΣΩ. Τὸ ποῖον; 

Ὰ-- :}} -Ὁ΄ γα 2) ἡ 5 " " 

ΞΈΝ. Πἴτις τῶν ἄλλων τὸ τόχνης ἄλλης ὄνομα ἔχων, 
τε ἌΉΡῈ Ἂς ἥ 7.4) Ξὰ Ἕ ᾿ Ί ") 4 ) - χοινῇ τῆς ἀγέλης ξύντροφος εἶναι φησὶ καὶ προσποι 

τ ὧοσο ὧὐὸ. (ΞΈΝ.΄. Οἷἵο’ - ᾿ εἶται. ΣΙ. Πῶς φῆς;, ΞΕ ΙΝ. Οἵον οὐ ἐμποροι, καν 
Ἃ Ἁ Υ 

γεωργοὶ, καὶ σιτουργοὺ πάντες, καὶ πρὸς τούτοις γυ- 
-ἢ " “-- ᾿᾽ εΥ - τυ, Ὁ 

μνασταὶ, παὺ τὸ τῶν ἰατρῶν γένος, οἰσϑ' οτι τοῖς 
«ει ᾽ 

περὲ τιὰ ἀνθρώπινα γο μὲ εὕσιν, οὺς πολιτικοὺς ἐκαλέ- 

σαμεν, παντάπασι τῷ λόγῳ διαμάχοιντ᾽ ἂν οὗτοι 
! 

σύμπαντες, ὡς σφεῖς τῆς τροφῆς ἐπιμελοῦνται τῆς 
Ἂ [ἢ 3 ΄ "ν ᾿ 5 , Φ ι 

ἀνϑρωπίνης, οὐ μόνον ἡ ημκϑό ἀφα κί ρλα ἀλλὰ 
ᾧ “- ΩῚ 32 Ὁ 

καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν. Σ.Ώ,. Οὐκοῦν ὀοϑῶς 
ὧν ᾽ »- ἂν ϑέ Χ 
ἂν λέγοιεν; ΞΕΝ.ἼΊσως. καὶ τοῦτο μὲν ἐπισκεψώ- 

Δι δὲ « -"Ὅ ΕῚ 

μεϑα. τόδε δὲ ἴσμεν, οτι τῷ βουκόλῳ γε οὐδεὶς ἀμ- 
- - Γ 3 [2 5 Ρ] 2 Γ - 

φισβητεῦῖται περὺ τούτων οὐδενός" ἀλλ᾽ αὐτὸς τῆς 

ἀγέλης τροφὸς ὁ βουφορβὸς, αὐτὸς ἰατρὸς, αὐτὸς 
οἷον γυμφευτής" καὶ πεοὶ τοὺς τῶν γιγνομένων τό- 
κοὺς καὶ λοχείας μόνος ἐπιστήμων τῆς μαιευτικῆς. 

᾿ ’ -. ΄- » ἍΜ - ῳὉ 

ἐτὶ τοίνυν παιδιᾶς καὶ μουσικῆς ἔφ ὅσον αὐτοῦ τὰ 
᾿ Υ͂ 5 9 2) 

ϑρέμματα φύσει μετείληφεν, οὐκ ἀλλος κρείττων πα- 
-ὉῪ “Ὁ ω 3 

ραμυϑεῖσθαι καὶ κηλῶν πραῦνειν, μετά γε ὀργάγων 

καὶ ψιλῷ τῷ στόματι τὴν τῆς αὑτοῦ ποίμνης ἄριστα 
Ἢ ταχειριζόμενος. μουσικὴν. καὶ δὴ ἐμὰ ἀρ ἄλλων 

ἐρε γομέων» ὁ αὐτὸς τρόπος. ἢ γάρ; .ι Ορϑό- 
ς. 3 
τατὰ. ΞΕ. πῶς οὖν ἡμῖν ὃ λόγος ὀρϑὺς. ἀφ μοη 
καὶ ἀκέραιος ὃ περὶ τοῦ βασιλέως, τον αὐτὸν γνο- 

᾿ ι 39 ᾿ 9 Ὡ [ 

πέρα καὶ τροφὸν ἀγέλης ἀνθρωπίνης φῶμεν, μόνον" 

[τ 



Ζ 

Ὁ.) ῬΙΑΤΟΝΙ͂ ἃ.ς.}».2 6.9.8» 
-΄' 

3) 5 

ἐκκρίνοντες, μυρίων ἄλλων ἀμφισβητούντων; ΣΏ. 
2 -Ὁ ἘΡΕΞΕ ΙΝ, 32 - 32 - 2 

Οὐδαμῶς. ΞΈΪΝ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς ὀλίγον ἕμπροσϑεν 
ἐφοβήϑηι μὲ», ὑποπτεύσαντες μὴ λέγοντες μὲν τι τυγ- 

χάνοιμεν σχῆμα βασιλικὸν, οὐ μὴν ἀπειργασμένοι γε 
ἡμὲν πω δί ἀκριβείας τὸν πολιτικὸν, ἕως ἂν τοὺς 

9 - -ο ο 9. ὦ 

περικεχυμένους αὐτῷ, καὶ τῆς συννηβιῆς. αὐτῷ ἀγ- 

τιποιουμέγους, περιελόντε ἐς καὶ χωρίσαντες ἀπ᾿ ἐκεί- 
γων, καϑαρὸν μόνον αὐτὸν ἀποφήνωμεν. Σ.."Ορ- 

ϑόταξα μὲν οὖ». ΞΕΝ. Τοῦτο τοένυγν, ὦ Σώκρατες, 
ἡμῖν ποιητέον, εἰ μὴ μέλλοιμεν ἐπὲ τῷ τέλει καται- 

- 2 ι 4 Ψ -“ο.σ ο 

σχῦναι τὸν λόγον. Σ.Ώ. Δλλὰ μὴν οὐδαμῶς τοῦτό 
Π “τ 2. Ἢ ΨΦ Ὁ 

γὲ δραστέον. ΞΕ Ν. Πάλιν τοίνυν ἐξ ἄλλης ἀρχῆς 
«ὖ 9 ς “Ὁ 

δεῦ καϑ' ἑτέραν ὁδὸν πορευϑῆναι τινά. Σ,. Ποίαν 
δή; ΞΕΙΝ. Σχεδὸν παιδιὰν ἐγκερασαμένους. συχγῷ 
γὰρ μέρεν δεῖ μεγάλου μύϑου προσχρήσασϑαι, καὶ 

᾿ 5 

τὸ λοιπὸν δὴ, καϑάπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν, μέρος ἀεὶ 

μέρους ἀφαιρουμένους, ἐπὶ ἄκρον ἀφικνεῖσθαι τὸ 
᾿ τ ᾿ ὍΝ ωοῳ 

ζητούμενον. οὐκοῦν χρή; ΣΉ. Πάνυ μὲν οὐ». 
τ 3 , 4 “ὦ ᾿' 

ΣΙΝ. Αλλὰ δὴ τῷ μύϑῳ ποὺ πάνυ πρόσεχε τὸν 
- “« 32 . ͵ 

γοῦν», καϑάπερ οἱ παῖδες. πάντως οὔ πολλὰ ἐχφεύ- 
"Ὁ , Ἷ ἜΘ Ξ ΔΘΩΝ Ὗ Ξ 

γεις παιδιᾶς ἔτη. Σ.Ώ. “ἔγοις ἂν. ΞΈΝ. Ἣν τοί- 
Ἃ υ, Ἄς ΄- , υ᾽ ΔΟΥ “ 

ψυν χαὶ ἔτι ἔσται τῶν πάλαι λεχϑέντων πολλὰ τὲ 
Ἅ] Ν ᾿ Ἃ Υ Χ ᾿ 3 , ΝΝ ᾿ 
ἀλλα, χαὶ δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν «ἄτρεως τε καὶ Θυέστου 

λεχϑεῖσαν ὃ ἔριν φάσμα. ἀκήκοας γάρ που καὶ ἅπο- 
 ΉβοΡῈ ὕεις ὃ Φτοι γενέσϑαι τότε, . Σ.Ώ. “Τὸ περὺ 

τῆς χρυσῆς ἀρνὸς ἴσως οημεῖον φράζεις. ΞΕΙΝ. Οὐ- 
“Ὁ ΟῚ ᾿ -Ὁ »-ο2 ΄ 

δαμῶς: ἀλλὰ τὸ περὶ τῆς μεταβολῆς δυσεώς τε καὶ 
ΝῚ -- Ξ Π Ἂ -»Ῥρ 3) } ς » 

ἀγαχτολῆς ηλίον καὶ τῶν ἀλλὼν ἀσιρῶν: ὡς ἄρα 
[“] ν ΞΟ, ΐ - 5 ω , : Γ “ 

οϑὲν μὲν ἀγατξλλει νῦν, εἰς τοῦτον τότξ τὸν τόΤε0}» 



νος, ἃ, ΡΟΙΤΙΟΥΘ, ΔΝ 
-“ 

ἐδύετο, ἀνέτελλε δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου. τότε δὲ δὴ 
μαρτυρήσας ἄρα ὃ ϑεὸς ᾿τρεῖ, μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ 

τὸ νῦν σχῆμα. ΣΏ. “Ἱέγεται γὼρ οὖν δὴ καὶ τοῦτο. 

ΞΕΝ. Καὶ μὴν αὖ καὶ τὴν γε βασιλείαν ἣν ἦρξε 

Ἀρόγος, πολλῶν ἀκηκύαμεν. ΣΏ.. Πλείστων» μὲν 

οὖν. ΞΕΝ. Τί δὲ, τὸ τοὺς ἔμπροσϑεν, φύεσθαι 

γηγενεῖς, καὶ μὴ ἐξ ἀλλήλων γεννᾶσθαι; ΣΩ. Καὶ 
τοῦτο, ἕν τῶν πάλαι λεχϑέντων. ΞΈΕΙΝ. Ταῦτα τοί- 
γυν ἔστι μὲν ξύμπαντα ἐκ ταὐτοῦ πόϑους, καὶ πρὸς 
τούτοις ἕτερα μυρία, καὶ τούτων ἔτε ϑαυμαστότερα" 
διὰ δὲ χρόνου πλῆϑος, τὰ μὲν αὐτῶν ἀπέσβηκε, τὼ 
δὲ, διεσπαρμένα εἴρηται χωρὶς ἕκαστα ἀπ᾿ ἀλλήλων. 
ὁ δ᾽ ἐστὶ τιᾶσι τούτοις αἴτιον τὸ πάϑος, οὐδεὶς εἰ- 
ρηκε" γῦν δὲ δὴ λεκτέον. εἰς γὼρ τὴν τοῦ ̓ βασιλέως 
ἀπόδειξιν πρέψεν ῥηϑέν. ΣΏ ΙΚαλλιοτ εἶπες καὶ 
λέ;ε, μηδὲν ἐλλείπων. ΞΕΙΝ. ᾿ἀκούοις ἄν. τὸ γὰρ 

σιν τόδε τοτὲ μὲν αὐτὸς ὃ ϑεὰς ξυμποδη͵ εἰ πορευό- 

μενον καὶ συγπκυκλεῖ" τοτὲ δ᾽ ἀνῆκεν, ὅταν αἵ πε- 
ροίοδοι τοῦ προσήκοντος αὐτῷ μέτρον εἰλήφασιν ἢδὴ 
χρόνου τὸ δὲ, πάλιν αὐτόματον εἰς τἀναντία πε- 

ριάγεται, ζῶον ὃν, καὶ φρόνησιν εἰληχὺς ἐκ τοῦ συ»- 

αρμόσαντος αὐτὸ κατ᾽ ἀρχάς. τοῦτο δὲ αὐτῷ τὸ ἀ- 
γάπαλιν ἰέναι, διὰ τόδ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔμφυτον γέγονε. 
Ὡ. Ζι τὸ ποῖον δή; ΞΠΝ. Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ 

ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ, καὶ ταὐτὸν εἶναι, τοῖς πάντων 

ϑειοτάτουις προσήκει μόνοις" σώματος δὲ φύσις, οὐ 
ταύτης τῆς τάζεως. ὃν δὲ οὐρανὸν καὶ χόῦμθν ἐπώ- 
γομάκαμεν, πολλῶν μὲν καὶ μι αχ αρέων ταχρυὶ τοῦ 7)" 

γήσαντος μετείληφεν. ἀτὰρ οὖν δὴ κεκοινώνηκέ γε 
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δ εν « 51οῶν ἘΠ ΡΟ ΑΚ ΘΌΣΟῈ : 
καὶ σώματος. οϑὲν αὐτῷ μεταβολῆς ἀμοίρῳ γίγνε" 
9. δὴ ὁς αδὲῥ , ἡ δὲ ἐ ει δε σθαι οιαπαντὸς ἀϑυνᾶτο»ν. κατὰ δύναμιν γὲ μὴ} ὧς 

δ ΠῚ ἰμεν Τὴ ϑύμης, . ϑ « ΩΝ ᾳ Υ̓ΒΛῈ- 

τιμάλιστα ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ ταὐυτὰ μέαν φοριὸν πινεῖ- 
ι ὃ Υ͂ Γ ᾿ 

ται. διὸ τὴν ἀνακύκλησιν εἴληχεν, δτισμικοοτάτην 
[ Α δσ Φ ε 

τῆς αὑτοῦ κινήσεως παράλλαξιν. αὐτὸ δὲ ἕαυτο 
2 ι , Ὁ -» 

στρέφειν ἀεὶ, σχεδὸν οὐδενὶ δυγατον, πλὴν τῷ τῶν 
κινουμένον πάντων ἡγουμένῳ. κινεῖν δὲ τούτῳ τοτὲ 

δὲ τ Ὁ , ΓΑ 

μὲν ἄλλως, αὖθις ὃ ἐναντίως, οὐ ϑέμις. ἐκ πάντων 

δὴ τούτων, τὸν κόσμον μήτε αὐτὸν χρὴ φάναι στρέὲ- 
ς ᾿ νος ῃ. 3 Ὑ Θιννν Ὲ ᾿ Ω ἐᾷ ; ᾽ 

φει» ἑαυτὸν ἀεὶ, ἐπ 6Ὶ ὁλον αἰεὶ ὑπὸ ϑεοῦ στρέ- 
Ξ "] «ῳ 

φεσθαι, διττὰς κοὺ ἐναντίας περιαγοιγάς" μὴτ᾽ αὖ 

δύο τινὲ θεὼ, φρονοῦντε ἑχυτοῖς ἐναντία, στρέφειν 
» Γ Ψ ΡΣ ΑΔ ὕ 27 ΕΣ ὧν ΩΥ οἱ [ ἣ ΥΣ 

αὐτόν. ἀλλ ὁπεῷ ἄρτι ἐρῥήϑη, καὶ μόνον λοιπὸν" 
᾿ Υ, καὶ 5 ΡῚ ὅν Ἕ δηνεῖοσξ δ ᾽Σ: ᾿Ξ Ὰ 

τοτὲ μὲν ὑπ ἄλλης συμποδηγεῖσθαν θείας αἰτίας, 
ἐδ ’ . ᾿ 3 

τὸ ζὴν πάλιν ἐπικτώμενον, καὶ λαμβάνοντα ἀϑανα- 
κι ᾿ Ὁ ι 3 

σίαν ἐπισκεναστὴν παριὲ τοῦ δημιουογοῦ" τοτὲ ὃ 
ο 2 ῶ- ΓΗ" ᾿ πα γα γ» ξ 4 τ 

ὅταν ἀνεθ, δι ἑαυτὸν αὐτὸν ἱέναι, κατὰ καιρὸν 
"ΝᾺ ΄ φ᾽ τὰ το ἐδ τ ἈΕΕ  Σ αἰ ἢ χρεϑένται, τοιοῦτον ὠστὲ ἀνάπαλιν πορεύεσθαι πολ- 

κι ι ᾿ ονχ 

λὺς περιόδων μυριάδας, διὰ τὸ, μέγιστον ὃν καὶ 
2 δε , Ὁ - ᾿ ΣΤ! 

ἰσοθῥοπώτατον, ἐπὶ σμικροτάτου βαῖνον ποδὰς ἐὲ- 
ὶ - ; 3 ΕῚ « Ἀ ΕῚ 3 ἱ 

να. ΣΏ, Φαίνεταί γ οὖν δὴ καὶ μάλα εἰκότως εἰπ] 

ρῆσθϑαι πάνϑ'᾽ ὅσα διελήλυθας. ΞΊΣΝ. “ογισάμενοι 
τῳ [] 

δὴ ξυνγοήσωμεν τὸ πᾶάϑος ἔξ τῶν γῦν λεχϑέντωγν, ἃ 
[4 3», 

πάντων ἔφαμεν εἶναι τῶν ἰἐημαι χ ὦ αἴτιον. ἔστι 
᾿ γὰρ οὖν δὴ τοῦτ᾽ αὐτό. ΣΩ.. Τὸ ποῖον; ΖΕΙ͂Ν. Τὸ 

τὴν τοῦ παντὸς φορὰν τοτὲ μὲν, ἐφ᾽ ἃ νῦν κυκλεῖται, ὦ 

φέρεσθαι, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ τἀναντία. Σ,Ώ. Πῶς δὴ; 
ΖΕΝΝ. Ταύτην τὴν μεταβολὴν ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν πε- 
θὲ τὸν οὐρανὸν γιγνομένων τρυπῶν πασῶν εἶναι με 
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γίστην καὶ τελειοτάτην τροπήν. Σ.Ώ. Ἔοικε γοῦν. 
ΞΈΠΤΝ. ἸΠεγίστας τοίνυν καὶ μεταβολὸς χρὴ νομίζειν 
γίγνεσθαι τότε τοῖς ἐντὸς ἡμῖν οἰκοῦσιν αὐτοῦ. 
Σ.Ώ.. Καὶ τοῦτο εἰκός. ΞΕΝ. Ἰπεταβολὰς δὲ μεγά- 

λας καὶ πολλὰς καὺ παντοίας συμφερομένας ἀρ᾽ οὐκ 
ἴσμεν τὴν τῶν ζώων φύσιν ὅτι χαλεπῶς ἀνέχεται; 
ΣΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΙ͂Ν. Φϑοραὶ τοίνυν ἐξ ἀνάγκης 

τότε μέγισται συμβαένουσι τῶν τε ἄλλων ζώων, καὶ 
δὴ καὶ τὸ τῶν ἀνϑρώπων γένος ὀλέγον τὶ περιλείπε- 
ται. περὲ δὲ τούτους ἄλλά τε παϑήματα πολλὰ καὺ 

ϑαυμαστὰ καὶ καινὰ συμπίπτει, μέγιστον δὲ τόδε, 
καὶ συνεπόμενον τῇ τοῦ παντὸς ἀνελίξει, τότε ὅταν 
ἢ τῆς νῦν καϑεστηκυΐας ἐναντία γίγνηται τροπή. 

ΣΏ,. Τὸ ποῖον; ΞΈΪ. Ἣν ἡλικίαν ἕκαστον εἶχε 

τῶν ζώων, αὕτη πρῶτον μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύ- 
σατο πᾶν ὅσον ἣν ϑνητὸν, ἐπὶ τὸ γεραίτερον ἰδεὴν 
πορδυόμενον" μεταβάλλον δὲ πάλιν ἐπὶ τοὐναντίον, 
οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο. καὶ τῶν μὲν 
πρεσβυτέρων αἵ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο, τῶν δ᾽ 
αὖ γενειώντων αἵ παρειαὶ λεαινόμεναι, πάλιν ἐπὶ 
τὴν παρελϑοῦσαν ὥραν ἕκαστον καϑέοτασαν. τῶν 
τε ἡβώντων τὰ σώματα λεαινόμενα, καὶ σμικρότερα 
καϑ' ἡμέραν ἑκάστην καὶ νύκτα γιγνόμενα, πάλιν 
δὶς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν ἀπήει, κατά τε 

τὴν ψυχὴν καὶ κατὼ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα. τὸ δ᾽ 
ἐντεῦϑεν ἢδη μαραινόμενα κομιδῇ, τοπάμπαν ἐξη- 
φανίέζετο. τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ τό- 
τὸ χρόνῳ, τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα ταὐτὰ ταῦτα πάσχον 
παϑήματα διὰ τέλους, ἄδηλον ἐν ὑλέγαις ἡμέραις 

τ εν, Ρ 
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διεφϑείρετο. ΣΏ. Γένεοις δὲ δὴ τίς τό ἦν, ὦ ξένε, 
ζώων; καὶ τίνα τρόπον ἐξ ἀλλήλων ἐγεννῶντο; 

ΞΣΕΝ. “λον, ὦ “Σώχρατε ς, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων 
οὐκ γ»ν ἐν τῇ τότε φύσει γεννώμενον" τὸ δὲ γηγενὲς 
εἶναί ποτε γένος λεγϑὲν, τοῦτ᾽ ἣν τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν χρόνον ἐκ γῆς πάλιν ἀναστρεφόμενον. ἀπεμνη- 
μονεύετο δὲ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώ- 
τῶν, οὗ τελευτώσῃ μὲν τῇ προτέρᾳ περιφορᾷ τὸν 
ἑξῆς χρόνον ἐγειτόνουν, τῆσδε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς ἐφύον- 
το" τούὑτων γὰρ οὗτοι κήρυκες ἐγένονθ᾽ ἡμῖν τῶν 

λόγων, οἱ νῦν ὑπὸ πολλῶν οὔκ ὀρθῶς ἀπιστοῦνται. 
τὸ γὰρ ἐντεῦϑεν, οἶμαι, χφὴ ξυγνοεῖν. ἐχόμενον 
γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρεσβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ιἐ- 

ναι φύσιν, ἐκ τῶν τετελευτηκότων αὖ, κειμένων δὲ, 
ἐν γῇ, πάλιν ἐκεῖ ξυνισταμένους, καὶ ἀναβιωσκομδ- 
γυυς, ἕπεσϑαν τὴ τροπῇ, συνανακυκλουμένης εἰς τὰ- 
γαντέα τῆς γενέσεως" καὶ γηγενεῖς δὴ κατὰ τοῦτον 
τὸν λόγον ἐξ ἀνάγκης φυομένους, οὕτως ἔχειν τοὔ- 
γομὰ καὶ τὸν λόγον, ὅσους μὴ ϑεὸς αὐτῶν εἰς ἄλλην 
μοῖραν ἐκόσμησε. Σ.Ώ. Κομιδῇ μὲν οὖν τοῦτό γε, 
ἕπεται τοῖς ἔμπροσϑεν. ἀλλὰ δὴ τὸν βίον, ὃν ἐπὶ 
τῆς Κρόνου φῇς εἰναι δυνάμεως, πότερον ἐν ἐχεί- 
γαὶς ἣν ταῖς τροπαΐς, ἢ) ἐν ταῖσδε; τὴν μὲν γὰρ τῶν 

ἄστρων τε καὶ ἡλίου μεταβολὴν δῆλον ὡς ἐν ἑκατέ- 
ραις συμπέπτει ταῖς τροπαὶς γέγγεσϑαι. ΞΈΝ. Κα- 
λῶς τῷ λόγῳ συμπαρηκολούϑηκας. ὁ δ᾽ ἤρου περὸ 
τοῦ πάντα αὐτόματα γίγνεσθαι τοῖς ἀνϑρώποις, ὃ ἣ- 
πιστὰ τὴς νῦν ἐστὶ καϑεσρήκυνας φορᾶς, ἀλλ᾽ ἢν 

καὶ τοῦτο τῆς ἔμπροσϑεν. τότ γὰρ αὐτῆς πρῶτον 



4.0.373.8.Ὁ ΡΟΙΠΙΤΊΟΨΞΒ. 297 
» Ψ [) 

τῆς κυκλήσεως ἤρχεν ἐπιμελούμενος ὁλης ὅ ϑεὸς, ὡς 
- ι 3 " -᾿ 

γῦν κοιτὰ τόπους ταὐτὸν τοῦτο ὑπὸ ϑεῶν ἀρχόντων 
πάντη τὰ τοῦ "όσμου μέρη διειλημμεν κα. καὶ δὴ καὶ 
τὰ ζῶα κατὰ γένη καὶ ἀγέλας οἷον νομεῖς ϑεῖοι διει-- 
λήφεσαν δαίμονες, αὐτάρκης εἰς πάντα ἕκαστος ἑκά- 
στοις ὧν οἷς αὐτὸς ἕνεμεν. ὥστε οὔτ᾽ ἄγριον ἢν οὐ- 
δὲν, οὔτε ἀλλήλων ἐδωδαί. πόλεμός τε οὐκ ἐνὴν, 

32". ῃ ’ 2) ᾿ ἢ - Π 
οὐδὲ στάσις τοπαράπαν" ἀλλά ὃ' ὅσα τῆς τοιαύτης 
ἐστὲ κατακοσμήσεως ἑπόμενα, μυρία ἂν εἴη λέγειν. 

Ἵ 2 : .-ν 5 , ν᾽ 3 ᾿ , 

τὸ δ᾽ οὖν τῶν ἀνϑρώπων λεχϑὲν αὐτομάτου πέρι 
βίου, διὰ τὸ τοιόνδε εἴρηται" ϑεὸς ἕνεμεν αὐτοὺς, 

39 - , - Δ! “Ὁ , 

αὐτὸς ἐπιστατῶν. καϑάπερ γῦν ἀνϑρωποι, ζῶον ὃν 
ἕτερον ϑειότερον, ἄλλα ΟΝ φαυλότερα αὐτῶν κθν 

μεύουσι. νέμοντος δὲ ἐκείνου, πολιτεῖαΐ τε οὐκ ἢ- 
σαν, οὐδὲ κτήσεις γυναικῶν καὶ παέδων. ἐκ γῆς γὰρ 

, 3ς: ᾿ “ρἣΦ 

ἀνεβιώσχοντο πάντες, οὐδὲν μεμνημένον τῶν πρό- 
σϑεν. ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ἀπῆν πάντα" καρποὺς 

ἱ σ. ω. 5 32 ᾿ “Σ΄ Ἁ -ο Ξε; 

δὲ ἀφϑόνους εἶχον ἀπό τε δρνῶν καὶ πολλῆς ὑλῆς 
ΕΣ . ε Π ᾿ , 3 3 3 7 

αλλης, οὐχ ὑπὸ γεωργίας φυομένους, ἀλλ αὑτομά- 

της ἀναδιδούσης τῆς γῆς. γυμνοὶ δὲ καὶ ἄστρωτοι 
ϑυραυλοῦντες ταπολλὰ ἐνέμοντο. τὸ γὺρ τῶν ὡρῶν 

- ! ΓΑΛΕ, ᾿ 9 3 

αὐτοῖς ἄλυπον ἐκέκρατο. μαλακὰς δὲ εὐνὸς εἶχον, 
ἀναφυομένης ἐκ γῆς πόας ἀφϑόνου. τὸν δὴ βίον, 
ὦ Σώκρατες, ἀκούεις μὲν τὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου" τόν. 

Ἄμε, , ῳ»,ΤἋ Π τ᾿ ᾿ Ἁ ι 32 
δὲ δ᾽ ὡς λόγος ἐπὶ Ζ΄ τὸς εἶναι τὸν νυνὶ, παρὼν αὖ: 

-Ὁ 2 

τὸς ἦἄσϑησαι. κρῖναν δ᾽ αὐτοῖν τὸν εὐδαιμονέστε- 
ρον ἀρ᾽ ἂν δύναιό τε κικὶ ἐθϑελήσειας; ᾿ΣΏ. Οὐδα- 
μῶς. ΞΕ ΙΝ. Βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ δια- 
κρίνω; Σ,Ώ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕΝ. Εἰ μὲν τοί- 

}» 4 
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γυν οὗ τρόφιμοι τοῦ Κρόνου, παρούσης αὐτοῖς οἵ- 
τῶ πολλῆς σχολῆς καὶ δυνάμεως πρὸς τὸ μὴ μόνον ἀν- 
ϑρώποις, ἀλλὰ καὶ ϑηρίοις, διὰ λόγων δύνασθαι 
συγγέγνεσθϑαι, κατεχρῶντο τούτοις σύμπασιν ὃπὲ φι- 
λοσοφίαν, μετά τε ϑηρίων καὶ μετ ἀλλήλων ὁμιλοῦν- 
τες, καὶ πυνϑαγόμενοι παρὰ πάσης φύσεως εἶ τινά 

τις ἰδίαν δύναμιν ἔχουσα ἤσϑετό τι διάφορον τῶν 

ἄλλων εἰς συναγυρμὸν φρονήσεως " εὔκριτον ὅτι τῶν 
γῦν οἵ τότε μυρίῳ πρὸς εὐδαιμονίαν διέφερον. εἰ δὲ 
ἐμπιπλάμενον σἔτων ἄδην καὶ ποτῶν, διελέγοντο 
σιρὸς ἀλλήλους καὶ τὰ ϑηρία μύϑους οἷοι δὴ καὶ 

ταγῦν περὶ αὐτῶν λέγονται, καὶ τοῦτο, ὥστε κατὸὼ 
τὴν ἐμὴν δόξαν ἀποφήνασϑαι, καὶ μάϊ' εὔκριτον. 
ὅμως δ᾽ οὖν ταῦτα “μὲν ἀφῶμεν, ἕως ἂν ἡμῖν μηγυ- 
τὴς τις ἱκαγὸς φαγῇ, ποτερῶς οἵ τότε τὸς ἐπιϑυμίας 

εἶχον περί τὲ ἐπιστημῶν καὶ τῆς τῶν λόγων χρείας. 
οὗ δ᾽ ἕνεκα τὸν μῦϑον ἡγείραμεν, τοῦτο λεκτἕον " 
νὰ τὸ μετὰ τοῦτο εἰς τὸ πρόσϑεν περαίνωμεν. Ἔ- 
σειδὴ γὰρ πάντων τούτων χρόνος ἐτελειώϑη, καὶ με- 
ταβολὴν ἔδει γίγνεσθαι, καὶ δὴ καὶ τὸ γήϊνον ἢδη 
πῶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑκάστης τῆς ψυχῆς τὰς 
γενέσεις ἀποδεδωκυέας, καὶ ὅσα ἣν ἑκάστῃ προστα- 

χϑέντα, τυσαῦτα εἰς γῆν σπέρματα πεσούσης, τότε 

δὴ τοῦ παντὸς ὃ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἵἴς- 
ακὸς ἀφέμενος, εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη. τὸν 

δὲ δὴ κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τὲ καὶ 
ξύμφυτος ἐπιϑυμία. πάντες οὖν οἱ κατὰ τοὺς τό- 
πους συνάρχοντες τῷ μεγίοτιν δαίμονι ϑεοὶ, γνόντες 

ἡδη τὸ γιγνόμενον, ἀφίεσαν αὖ τὰ μέρη τοῦ κόομου 
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τῆς αὑτῶν ἐπιμελείας. ὃ δὲ, μεταστρεφόμενος καὶ 
συμβάλλων, ἀρχῆς τὸ καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν 
ὁρμηϑεὶς, σεισμὸν πολὺν ἐν ἑαυτῷ ποιῶν, ἄλλην αὖ 
φϑορὰν ζώων παντοέων ἀπειργάσατο. μετὰ δὲ ταῦ. 
τὰ προελϑόντος ἱκανοῦ χρόνου, ϑορύβου τε καὶ τα- 

ραχῆς ἤδη παυύμενος καὶ τῶν σεισμῶν, γαλήνης ἐπι- 

λαβόμενος, εἴς τε τὸν εἰωϑότα δρόμον τὸν ἑαυτοῦ 
κατακοσμούμεγος ἤει, ἐπιμέλειαν καὶ κράτος ἔχων 
αὐτὸς τῶν ἐν αὑτῷ τε καὶ ἑαυτοῦ" τὴν τοῦ δημιουρ- 
γοῦ καὶ πατρὸς ἀπομνημογεύων διδαχὴν εἰς δύγα- 
μιν. κατ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀκριβέστερον ἀπετέλει" 
τελευτῶν δὲ, ἀμβλύτερον. τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σω- 
ματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, τὸ τῆς πάλαι ποτὲ 

φύσεως ξύντροφον, ὅτι πολλῆς ἣν μέτοχον ἀταξέας, 

πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσϑαι. παρὰ μὲν γὰρ 
τοῦ συνϑέντος πάντα παλὰ κέκληται: παρὰ δὲ τῆς 
ἔμπροσθεν ἕξεως ὁσὰ χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν οὐρανῷ 

γίγνεται, ταῦτα ἐξ ἐκείνης αὐτός τε ἔχει καὶ τοῖς 

ζώοις ἐναπεργόζεται. μετὰ μὲν οὖν τοῦ κυβερνήτου 
τὶ ζῶα τρέφων ἐν αὑτῷ, μικρὰ μὲν φλαῦρα, μεγάλα 
δὲ ἐνέτικτεν ἀγαϑά: χωριζόμενος δὲ ἐκείνου, τὸν 
ἐγγύτατα χρόνον ἀεὶ τῆς ἀφέσεως κάλλιστα πάντα 
διάγει. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, καὶ λήϑης ἐγγι- 

γνομέγης ἐν αὐτῷ, μᾶλλον καὶ δυναστεύει τὸ τῆς πα- 
λαιᾶς ἀγαρμοστίας πάϑος, τελευτῶντος δὲ ἐξαγϑεῖ 

τοῦ χρόνου: καὶ σμικρὰ μὲν τἀγαϑαὰ, πολλὴν δὲτὴν 
τῶν ἐναντίων κρᾶσιν ἐπεγκεραννύμενος, ἐπὶ διαφϑο- 
ρᾶς κίνδυνον αὑτοῦ τε ἀφικνεῖται καὶ τῶν ἐν αὑτῷ. 
διὸ δὴ καὸὲ τότ᾽ ἤδη ϑεὸς ὃ κοσμήσας αὐτὸν, καϑο» 
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ρῶν ἐν ἀπορίαις ὄντα, κηδόμενος ἵνα μὴ χειμασϑεὶς, 

ὑπὸ ταραχῆς διαλυϑεὶς, εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἀ- 

πείρον ὄντα τόπον δύῃ, πάλιν ἔφεδρος αὐτοῦ τῶν 
στηδαλέίων γιγνόμενος, τὰ νοσήσαντα καὶ λυϑέντα ἐν 
τῇ καϑ' αὑτὸν προτέρᾳ περιόδῳ στρέψας, κοσμεῖ τέ, 
καὶ ἐπανορϑῶν, ἀϑάνατον αὐτὸν καὶ ἀγήρω ἄπερ- 
γάζεται. τοῦτο μὲν οὖν τέλος ἁπάντων ἤρητοι. τὸ 
δ᾽ ἐπὶ τὴν τοῦ βασιλέως ἀπόδειξιν ἱκανὸν ἐκ τοῦ 
σρόσϑεν ἁπτομένοις τοῦ λόγου. στρεφϑέντος γὰρ 
αὖ τοῦ κόσμου τὴν ἐπὶ τὴν γῦν γένεσιν ὁδὸν, τὸ τῆς 
ἡλικίας αὖ πάλιν ἵστατο, καὶ καινὰ τἀναντία ἀπε- 
δίδου τοῖς τότε. τὰ μὲν γὼρ ὑπὸ σμικρότητος ὁλί- 

γου δέοντα ἠφανίσϑαι τῶν ζώων, ηὐξάνετο" τὰ δ᾽ 
ἐκ γῆς νεογενῆ σώματα πολιιὶ φύντα, πάλιν ἀποϑνή- 

ὑσκοντα εἰς γῆν κατήει. καὶ τἄλλα τε πάντα μετέ- 
βαλλεν, ἀπομιμούμενα καὶ ξυνακολουϑοῦντα τῷ τοῦ 
παγτὸς παϑήματι, καὶ δὴ καὶ τὸ τῆς κυήσεως καὶ 

γεννήσεως καὶ τροφῆς μίμημα συνείπετο τοῖς πᾶσιν 

ὑπ ἀνάγκης. οὐ γὰρ ἐξὴν ἔτ᾽ ἐν γὴ δι ἑτέρων συνι- 
στάντων φύεσθαι ζῶον, ἀλλὰ καϑάπερ τῷ κόσμῳ 

προσετέτακτο, αὐτοκράτορα εἶναι τῆς αὑτοῦ πορείας, 

οὕτω δὴ κατὰ ταὐτὰ καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτοῖς, δι 
αὑτῶν, καϑόσον οἵόντ᾽ ἦν, φύειν τε καὶ γεννᾷν καὶ 
τρέφειν προσετάττετο ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀγωγῆς. οὗ 
δὲ ἕνεκα ὃ λόγος ὥρμηκε πᾶς, ἐπὶ αὐτῷ νῦν ἐσμὲν 

ἤδη. περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ϑηρίων πολλὰ ἂν καὶ 
μακρὰ ἫΝ: ξελ εἶν ἀρ φάνες ἐξ ὧν ἕκαστα καὶ δι᾿ ἃς 

αἰτίας μεταβέβληκε περὲ δὲ ἂν ϑρώπων, βραχύτερα 

καὶ μᾶλλον προσήκοντα. τῆς γὰρ τοῦ κεκτημένον 
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καὶ γέμοντος ἡμᾶς δαίμονος ἀπερημωϑέντες ἐ ἐπιμε- 

λείας, τῶν πολλῶν αὖ ϑηρίων, ὅσα χαλεπὶὶ τὰς φὺ- 

σεις ἦν, ἀπαγριωϑέντων, αὐτοὶ δὲ ἀσϑενεῖς ἄνϑρω- 

ποι καὶ ἀφύλακτοι γεγονότες, διηρπάζοντο ὑπ᾽ αὖ- 

τῶν, καὶ ἔτ᾽ ἀμήχανον καὶ ἄτεχνοι κατὰ τοὺς πρώ.-- 
τοὺς ἦσαν χρόνους, ἅτε τῆς μὲν αὐτομάτης τροφῆς 
ἐπιλελοιπυέας" πορίζεσθαι δὲ οὐκ ἐπιστάμενοί πω, 
διὰ τὸ μηδεμίαν αὐτοὺς χρείαν πρότερον ἀναγκά- 
ζειν. ἐκ τούτων πάντων ἐν μεγάλαις ἀπορίαις ἤσαν. 

ὅϑεν δὴ τὰ πάλαι λεχϑέντα παρὰ ϑεῶν δῶρα ἡμῖν 
δεδώρηται μετ᾽ ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως" 
πῦρ μὲν παρὰ Προμηϑέως, τέχνα δὲ παρ Ἢφαΐ- 
στου, καὶ τῆς συντέχγου " σπέρματα δὲ αὖ καὶ φυ- 
τὰ παρ᾿ ἄλλων" καὶ πάνϑ'᾽ ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον 
βίον συγκατεσκεύακεν, ἐκ τούτων γέγονεν" ἐπειδὴ 
τὸ μὲν ἐκ ϑεῶν, ὅπερ ἐῤῥήϑη νῦν δὴ, τῆς ἐπιμελείας 

ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δ ἑαυτῶν τε ἔδει τὴν τε δια- 
γωγὴν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν, καϑά- 
πὲρ ὅλος ὃ κόσμος. ᾧ συιμμιμούμενοι καὶ ξυνεπό- 
μενοι τὸν ἀεὶ χρόνον, νῦν μὲν οὕτω, τότε δὴ ἐκείνως 
ζῶμέν τε καὶ φυόμεϑα. καὶ τὸ μὲν δὴ τοῦ μύϑου, 

τέλος ἐχέτω. χρήσιμον δὲ αὐτὸν ποιησόμεϑα πρὸς 
τὸ κατιδεῖν ὅσον ἡμάρτομεν, σπορηνάμονι τὸν βα- 
σιλικόν τε καὶ πολιτικὸν ἐν τῷ πρόσϑ ἐν λόγῳ. ΣΩ, 

ΤῸ οὖν καὶ πόσον ἁμάρτημα φὴς εἶναι γεγονὸς 
ἡμῖν; ΞΕΝ. Τῇ μὲν, βραχύτερον: τῇ δὲ, μάλα 
γεννειϊϊον" καὶ πολλῷ μεῖζον καὶ πλέον ἢ τότε. Σ.Ώ. 

πῶς; ΞΖΕῈΕΝ. Ὅει μὲν ἐρωτώμενοι τὸν ἐκ τῆς νῦν 

περιφορᾶς καὶ γενέσεως βασιλέα καὶ πολιτικὸν, τὸν 
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ἐκ τῆς ἐναντίας περιόδου ποιμένα τῆς τότε ἀνϑρω- 

πένης ἄγελης εἴπομεν, καὶ ταῦτα, ϑεὸν ἀντὶ ϑνητοῦ, 
ταύτῃ μὲν πάμπολυ παρηνέχϑημεν" ὅτι δὲ ξυμπά- 

σης τῆς πόλεως ἄρχοντα αὐτὸν ἀπεφήναμεν, ὃὅντινῶ 
δὲ τρόπον, οὐ διείπομεν. ταύτῃ δὲ αὖ, τὸ μὲν λε- 
χϑὲν, ἀληϑὲς, οὐ μὴν ὅλον 7ε οὐδὲ σαφὲς ἐῤῥήϑη. 
διὸ καὶ βραχύτερον ἢ κατ ἐκεῖνο ἡμαρτήκχαμεν. 
ΣΩ. ᾿ληϑῆ. ΞΕ ΙΝ. Ζεῖ τοίνυν τὸν τρόπον, ὡς ἔοι- 

κε, διορίσαντας τῆς ἀρχῆς τῆς πόλεως, οὕτω τελέως 

τὸν πολιτικὸν ἡμῖν εἰρῆσϑαν προσδοκᾷν. Σ,Ώ. Κα- 
λῶς. ΙΞΈΝ. Διὰ ταῦτα μὴν καὶ τὸν μῦϑον παρὲ- 

ϑέμεθα, ἵνα ἐνδείξαιτο περὶ τῆς ἀγελαιοτροφίας, 

“μὴ μόνον ὡς πάντες αὐτῆς ἀμφισβητοῦσι τῷ ζητου- 
μένῳ τανῦν, ἀλλὰ κἀκεῖνον αὐτὸν ἐναργέστερον ἴδοι- 
μεν, ὃν προσήκει κατὸὼ τὸ παράδειγμα μόνον ποιμέ- 
γῶν τὲ καὶ βουκόλων, τῆς ἀνϑρωπένης ἐπιμέλειαν 
ἔχοντα τροφῆς, τούτου μόνον ἀξιωϑῆναι τοῦ προσ- 
ρήματος. ΖΣ.4. ᾿Ορϑῶς. ΞΕ. Οἷμαι δ᾽ ἔγωγε, 

ὦ ἀταννῳ τοῦτο μὲν ἔτι μεῖζον 1 ἢ κατὰ βασιλέα 

εἶναι τὸ σχῆμα τὸ τοῦ ϑείου νομέως" τοὺς δ᾽ ἐνθ ἀδε 
νῦν ὄντας πολιτικοὺς, τοῖς ἀρχομένοις ὁμοίους τε εἶναι 
σιολὺ μᾶλλον τὰς φύσεις, καὶ παραπλησιαΐτερον σπα!ι- 

δεέας μετειληφέναι καὶ τροφῆς. Σ.2. Πάντως που. 
ΞῈ.Ν. Ζητητέον γὲ μὴν οὐδὲν ἂν εἰ ἦσαν οὔϑ'᾽ ἧττον 

οὔτε μᾶλλον, εἴϑ' οὕτως εἴτ᾽ ἐκείνως πεφύκααι. ΣΩ. 

Πῶς γὰρ οὗ; ΞΕ. Τῆδε δὴ πάλιν ἐπανέλθωμεν. 
ἣν γὼρ φαμὲν αὐτεπιτακτικὴν μὲν εἶναι τέχνην ἐπὶ 

ζώοις, οὐ μὴν ἰδίᾳ γε ἀλλὰ κοινῇ τὴν ἐπιμέλειαν 

ἔχουσαν, καὶ προσείπομεν δὴ τότε γε εὐθὺς ἀχγε- 

.-- τον τοΠὁ΄ᾳοὺΡὕ τ τ 

πᾳπαππὰπὄὀπναοΟ.οΘΟΘ.ο.-.----““““ 
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λαιοτροφικήν. μέμνησαι γάρ; Σ,.Ώ. Ἱγαί. ΞΕΝ. 
Ταύτης τοίνυν πη διημαρτάνομεν. τὸν γὰρ πολιτι- 
κὸν οὐδαμὴ συνελάβομεν, οὐδ᾽ ὠνομάσαμεν. ἀλλ᾽ 
ἡμᾶς ἔλαϑε κατὰ τὴν ὀγομασίαν ἐκφυγών. ΣΏ. 
Πῶς; ΞΕΝ. Τοῦ τὰς ἀγέλας ἑκάστας τρέφειν, τοὶς 
μὲν ἄλλοις που πᾶσι μέτεστι νομεῦσι, τῷ πολιτικῷ 
δὲ οὐ μετὸν, ἐπηνέγκαμεν τοὔνομα, δέοντι τῶν κοι- 
γῶν ἐπενεγκεῖν τι σύμπασι. ΣΩΏ. ᾿Δληϑῆ λέγεις, εἰς 
σερ ἐτύγχανέ ᾿κὸ ὄν. “ΞΕΙ͂Ν. Πῶς δ᾽ οὐκ ἣν τό γε ὃὲ- 
ραπεύειν που πᾶσιν κοινὸν, μηδὲν διορισϑείσης τρο- 
φῆς, μηδὲ τινος ἄλλης πραγματείας; καὶ ἄλλην δὲ 
τινα ἀγελαιοκομικὴν, ἢ ϑεραπευτικὴν, ἢ καί τινα 
ἐπιμελητικὴν αὐτὴν ὀνομάσασιν, ὡς κατὰ πάντων, 
ἐξὴν περικαλύπτειν καὶ τὸν πολιτικὸν ἅμα τοῖς ἀλ- 

λοις, ἐπειδὴ δεῖν τοῦτ ἐσήμαινεν ὁ λό ὀχᾷς. ΒΑΘῈ Ὃρ- 

ϑῶς. ἀλλ ἡ μετὰ τοῦτο διαέρεσις αὖ τίνα τρόπον 
ἐγίγνετ ἄν; ΞΈΕΝ. Κατὰ ταῦτα καϑάπερ ἔμπρο- 
σϑὲεν διηρούμεϑα τὴν ἀγελαιοτροφικὴν πεζοῖς τὸ καὶ 
9 "- ἊΝ 9 Υ Ἄν Ὁ ᾿ .-ο᾿ 2 ῳ ἀπτῆσι, καὶ ἀμίκτοις τε καὶ ἀκεράτοις, τοῖς αὑτοῖς 
ἂν που τούτοις διαιρούμενον καὶ τὴν ἀγελαιοκομι- 
κῆν, τὴν τὲ νῦν καὶ τὴν ἐπὶ Κρόνου βασιλείαν περι- 
᾿ειληφύτες ἂν ἡμὲν ὁμοίως ἐν τῷ λόγῳ. Σ.Ώ. Φαΐνε-. 
ται. ζητῶ δὲ αὖ τί τὸ μετὰ τοῦτο. ΞΈ Ν. 4ηλονό- 
τι λεχϑέντος οὕτω τοῦ τῆς ἀγελαιοκομικῆς ὀγόμα- 
τος, οὐκ ἂν ποτὶ ἐγένετο ἡμῖν τὸ τινὸς ἀμφισβητεῖν 
ὡς οὐδ᾽ ἐπιμέλεια τοπαράπαν ἐστίν" ὥσπερ τότε καὺ 
δικαΐως ἠμφισβητήϑη, μηδεμίαν εἶναι τέχνην ἐν ἧ- 

μὲν ἀξίαν τούτου τοῦ θρεπτικοῦ 9 προσρήματος" εἰ 
δ᾽ οὖν τις εἴη, πολλοῖς πρότερον αὐτῆς καὶ μᾶλλον 

“' 



254 ΡΙΑΤΟΝΙΒ “.ἅ... 

προσήκειν ἢ τινι τῶν βασιλέων. Σ.Ω,. ᾿Ορϑῶς. ΞΕ Ν, 
᾿Επιμέλεια δὲ γε ἀνϑρωπένης συμπάσης κοινωνίας 
οὐδεμία ἂν ἐθελήσειε μᾶλλον ἑτέρα καὶ πραοτώρα 
τῆς βασιλικῆς φάναν καὶ κατὰ πάντων ἀνϑρώπων 
ἀρχῆς εἰναι τέχνη. ΣΏ. «Ἅἐγεις ὀρϑῶς. ΞΕΙΝ. 11ε- 

τὸ ταῦτα δὲ γε, ὦ Σώρατρ, ἄρ᾽ ἐννοοῦμεν ὅτε 
πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ τέλει συχνὸν οὗ διημαρτάνετο ; 
ΣΙ. Τὸ ποῖον; ΞῈΝ. Τόδε" ὧς ἀρ εἰ καὶ διενο- 
ἡϑημεν δτιμάλιστα τῆς δίποδος ἀγέλης εἶναΐ τινὰ 
ϑρεπτιικὴν τέχνην, οὐδέν τι μᾶλλον ἡμᾶς ἔδει βασι- 
λικὴν εὐθὺς αὐτὴν καὶ πολιτικὴν, ὡς ἀποτετελεσμέα 

ἐψῇν, προσαγορεύειν. ΣΏ. Τί μὴν; ΞΕΙ͂Ν. Πρῶτον 
μὲν ὃ ἐλέγομεν τοὔνομα βρανκενμπυσϑοιι πρὸς 
τὴν ἐπιμέλειαν μᾶλλον ἘΕΡ ΟΣΘΨΊΒΘΙ ἢ τὴν τροφὴν" 
ἔπειτοι ταύτην τέμνειν. οὐ γὰρ σμικρὰς ἂν ἔχοι 

τμήσεις ἕτι. ΣΏ. Ποίας; ΞΕΝ. Ἢ τε τὸν ϑεῖον 

ἂν ποὺ διειλόμεϑα νομέα χωρὶς καὶ τὸν ἀνθρώπινον 
ἐπιμελητὴν. Σ.Ώ. Ουϑῶς. ΞΕΝ. αὖϑις δὲ γε τὴν 

ἀπονεμη δ εἶσαν ἐπιμελητικὴν δίχα τέμνειν ἀναγκαῖν 
ον ἦν. ΣΏ, Τίνι; ΞΕΙ͂Ν. Τῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ. 
ἢ. 1ἰ δὴ; ΖΝ. Καὶ ταὕτῃ που τοπρότερον ὧ- 

μαρτάνοντες, εὐηδεστερα τοῦ δέοντος εἰς ταὐτὸν 

βασιλέα καὶ τὑφαννον συνέϑεμεν, ἀνομοιοτάτοις ὄν 
τας, αὐτοὺς τε, καὶ τὸν τῆς ἀργῆς ἑκατέρου τρόπον. 

ΣΩ.. Δληδῆ. ΞΕΝ. Νῦν δὲ γε πάλιν ἐπανορῦ οὗ- 
μενοι, καθάπερ εἰτιον, τὴν ἀνϑρωπένην ἐπιμελητίς 

κὴν δίχα διαιρώμε ἃ γε, τῷ βιαίῳ τε καὶ ἑκουσίῳ: 

ΣΙ. Πάνυ μὲν οὖν. ΖΕΝ. Καὶ τὴν μέν γε ποῦ 

τῶν βιαίων, τυραννικὴν" τὴν δὲ ἑκούσιον καὶ ἑκου- 
! 
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οσίων διπόδων ἀγελαιοκομικὴν ζώων, προσειπόντες 

πολιτικὴν. «τὸν ἔχοντα οὖν τὴν τέχνην ταύτην καὶὺ 

ἐπιμέλειαν, ὄντως ὄντα βασιλέα καὶ πολιτικὸν ἀπο- 

φαινώμεϑα. 124. Καὶ κινδυνεύει γε, ὦ ξένε, τε-- 

λέως ἂν ἡμῖν οὕτως ἔχειν ἡ περὶ τῶν πολιτικῶν ἂ- 

πόδειξις. ΞΕΝ. Καλῶς ἂν, ὦ Σώκρατες, ἡμῖν ἔχοι: 

δεῖ δὲ μὴ σον μόνῳ ταῦτα, ἀλλὰ καμοὶ μετὰ σοῦ, 

κοινῇ συνδοκεῖν. νῦν δὲ, κατά γε τὴν ἐμὴν οὕπω 

φαΐνεται τέλεον ὃ βασιλεὺς ἡμῖν σχῆμα ἔχειν" ἀλλὰ 

καϑάπερ ἀνδριαντοποιοὶ, παρὰ καιρὸν ἐνίοτε σπεῦύ- 

δοντες, πλείω καὶ μείζω τοῦ δέοντος ἕκαστα τῶν ἔρ- 

γῶν ἐπεμβαλλόμενοι βραδύνουσι: καὶ νῦν ἡμεῖς, 

ὕγω, δὴ πρὸς τῷ ταχεῖ καὶ μεγαλοπρεπῶς δηλώσαιμεν 

τὸ τῆς ἔμπροσϑεν ἁμάρτημα διεξόδου, τῷ βασιλεῖ 

»ομέσαντες πρέπειν μεγάλα παραδείγματα ποιεῖ- 

σϑαι ϑαυμαστὸν ὄγκον ἀράμενοι τοῦ μύϑου, μεί- 

ζονι τοῦ δέοντος ἠναγκάσθημεν αὐτοῦ μέρει προσ- 

χρήσασϑαι. διὸ μακροτέραν τὴν ἀπόδειξιν πεπου- 

ἤχαμεν, καὶ πάντως τῷ μύϑῳ τέλος οὐκ ἐπέϑεμεν " 

ἀλλ᾿ ἀτεχνῶς ὃ λόγος ἡμῖν, ὥσπερ ζῶον, τὴν ἔξωϑεν 

μὲν περιγραφὴν ἔοικεν ἱκανῶς ἔχειν, τὴν δὲ οἷον 

τοῖς φαρμάκοις καὶ τῇ συγκράσει τῶν χρωμάτων 

ἐνάργειαν οὐκ ἀπειληφέναι πῶ. γραφῆς δὲ καὶ 

συμπάσης χειρουργέας λέξει καὶ λόγῳ δηλοῦν πᾶν 

ζῶον μᾶλλον πρέπει τοῖς δυναμένοις ἕπεσθαι: τοῖς 

δ᾽ ἄλλοις, διὰ χειρουργιῶν. ΧὩ. Τοῦτο μὲν ὁρ- 

ϑῷ-" ὅπη δὲ ἡμῖν οὔπω φὴς ἱκανῶς εἰρῆσϑαι, δὴ- 

λῶσον. ΞΖΞΕΝ. Χαλεπὸν, ὦ δαιμόνιε, μὴ παραδεί- 

γμασι χρώμενον, ἱκανῶς ἐνδείκνυσθαΐ τι τῶν μειζό- 
ΕΝ 
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γων. κιγδυνεύει γὰρ ἡμῶν ἕχαστος, οἷον ὅναρ, εἰ- ἢ 
δὼς ἅπαντα, πάντ᾽ αὖ πάλεν ὥσπερ ὕπαρ ὧγν οεὶγ.-! 
ΣΟ, «Πῶς τοῦτ᾽ εἶπες; ΞΕΪΝ- Καὶ μάλα ἀτόπως" 

ξοέκαμεν ἐν τῷ ) παρόντι Ἀιψῆσοι τὸ περὶ τῆς ἐπιοτὴτ᾽ 

μῆς πάϑος ἐν ἡμῖν. ΣΏ. 1 δή; ΞΕΙ͂Ν. Παραδεί-, 

γματος, ὠμακόοιε; ἀὐ οι καὶ τὸ παράδειγμα αὖ- 

τὸ δεδέηκε.. ΣΩ.. Τί οὐν; λέγε, μηδὲν ἐμοῦ γε ἕνεσ, 
ΓῸ - ’ , 

καὶ ἀποχνῶν. ΞΈΕΙΝ, “εκτέον, ἐπειδὴ καὶ σὺ γε ἕ-. 
Ν} -Ὁ - ’ ᾿ 

τοιμος ἀκολουϑεῖν. τοὺς γάρ που παῖδας ἴσμεν, 
ει ΒΗ ΓΑΟΡΕ 2» ᾿ Ὑ 
οτὰν ἄρτι γραμμαάϊων ἐμπειρον γιγνῶνται. “42. 10 

- »- γ'ίᾺ “Ὁ κἊἰ -ὋὉ μ“ . -Ὁ- 

ποῖον; ΞΕΙΝ. Ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον ὃν ταῖς! 
Ἁ ς »-ο5} - -Ὁ βοαχυτάταις καὶ ῥδῴσταις τῶν συλλαβῶν, ἱκανῶς. 

ΨΥ Ν 3 οοὉ ’ ΚΞ 0: Ι 
διαισθάγονται, καὶ ταἀληϑὴ φράζειν περὶ ἐκεῖγα, 

“ ᾿ -Ὁ 2) ΘΗΝ 2 

δυνατοὶ "γέγγονται. .Σ. Πῶς γὰριοῦυ; ΞΕ.Ν. Ταῦ»: 
Α [ Ὁ 2 2) ἡ. ᾿Ξ ω ΄ Υ 

τὰ δέ γε ταῦτα ἐν ἄλλαις ἀμφιγνοοῦντες πάλιν, δύό- 

ἕῃ τὲ ψεύδονται καὶ λόγῳ. ΣΏ. Πάνυ μὲν οὐν." 
ΞΕΙ͂Ν. ᾿Μρ᾽ οὖν οὐχ ὧδε ὁζστον καὶ κάλλιστον ἐπά-" 

γευν αὐτοὺς ἐπὶ τιὰὶ μήπω γᾷ ωὡσκόμενα; Σ.. Πῶς; 

ΞΈΙΝ. Ἀναγαγεῖν πρῶτον ἐπὶ ἐκεῖνα, ἐν οἷς ταὐτὼ" 
ταῦτα ὀρϑῶς ἐδόξαζον- ἀναγαγόντας δὲ, τιϑέναι, 

αταριὶ τιὶ μήποι γιγνωσκόμενα " καὶ παραβάλλοντας," 
ι 9 Ἑ 5 

ἐνδεικνύναι τὴν αὐτὴν ὁμοιότητα καὶ φύσιν ἐν ἀμ- 
Ὕ -»οσ ᾿ 27λ -Ὁ ΠΥ ' 

φοτέραις οὔσαν συμπλοκαῖς" μέχριπερ ἂν πᾶσι τοῖς ᾿ 
ΝῚ Γ ι « ; 9 - ἱ ! ; 

ἀγνοουμέγοις τὰ δοξαζόμενα ἀληϑ ὥς παρατιϑέμενῳ 
Θ Ω ᾿ ὦ ᾿ ε Ἅ , τὰ δειχϑῇ. δειχϑέντα δὲ, παραδείγμαϑ' οὐτως γιγνό 

μένα, πονυήσῃ τῶν στοιχείων ἕκαστον πάντων ἐν πά-᾿ 
- -Ὁ ι ε »- 2 ] 

σαις ταῖς συλλαβαῖς, τὸ μὲν ἕτερον, ὡς τῶν ἄλλων 
᾿ , ᾿ 3 2 

ἕτερον ὃν τὸ δὲ ταὐτὸν, ὡς ταὐτὸν ἀεὶ κατὰ ταῦ- 

τὰ ἑαυτῷ προσαγορεύεσθαι. Σ΄. Παντάπασι μὲν 

Ι 

β 
Ἷ 
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οὖν. ΞΈΝ. Οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἱκανῶς συνειλήφα.- 
μεν, ὅτι παραδείγματός γ᾽ ἐστὲ τότε γένεσις, ὁπόταν 
ὃν ταὐτὸν ἐν ἑτέρῳ διεσπασμένῳ δοξαζόμενον ὀρϑῶς, 
καὶ συναχϑὲν περὶ ἑκάτερον, ὡς συγάμφω μίαν ἀ- 
ληϑῆ δόξαν ἀποτελῇ. Σ. Φαίνεται. ΞΕΝ. Θαυ- 
“ἀξ ζοιμ' ἂν οὖν εἰ ταὐτὸν τοῦτο ἡμῶν ἡ ψυχὴ φύσει 
τερὲ τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα πεπογϑυῖα,, τοτὲ μὲν 
ὕπ᾽ ἀληϑείας περὸ ἕν ἕκαστον ἕν τισι συνίσταται, 
τοτὲ δὲ περὶ πάντων ἐν ἑτέροις αὖ φέρεται" καὶ τὰ 
μὲν αὐτῶν ἀμηγέπη τῶν συγ ἐράσεων ὀρϑῶς δοξά- 
ζει, μασαπ λιν δ᾽ εἰς τιὶς τῶν πραγμάτων μα- 

Ἀρεὶς καὶ μὴ ῥᾳδίους συλλαβὰς, ταὐτὰ ταῦτα πάλιν 

ἀγνοεῖ. ΣῺΩ. Ἱαὶ ϑαυμαστόν γ8 οὐδέν. ΞΕΙΝ. Πῶς 

γὰρ, ὦ φίλε, δύναιτο ὧν τις, ἀρχύμενος ἀπὸ δόξης 

ψευδοῦς, ἐπί τε τῆς ἀληϑεέας καὶ μικρὸν μέρος ἀ- 
φικόμενος, κτήσασθαι φρόνησιν; Σ.Ώ. Σχεδὸν οὐ- 

δαμῶς. ΞΈΕΙΝ. Οὐκοῦν ταῦτα εἰ ταὐτῃ πέφυκεν, 
οὐδὲν δὴ πλημμελοῖμεν ἂν ἐγώ τὲ καὶ σὺ, πρῶτον 
μὲν ἐπιχειρήσαντες ὅλου παραδείγματος ἰδεῖν τὴν 

φύσιν ἐν υμιχρῷ κατὰ μέρος ἄλλῳ παραδείγματι, 
μετὰ δὲ ταῦτα μεταβάλλοντες ἐπὶ τὸ τοῦ βασιλέως, 
μέγιστον ὃν, ταὐτὸν εἶδος ἀπ᾽ ἐλαττόνων φέροντες 
'ποϑὲν, διὰ παραδείγματος ἐπιχειρεῖν αὖ τὴν τῶν 
κατὰ πόλιν ϑεραπείαν τέχνῃ γνωρίζειν, ἵνα ὕπαρ 
ἀντ᾽ ὀνείρατος, ἡμῖν γίγνηται. ΣΏ. Πάνυ μὲν 

οὖν ὀυδῶς. ΣΕΙΝ. Πάλιν δὴ τὸν ἔμπροσθεν λόγον. 
᾿ ἀναληπτέον" ὡς ἐπειδὴ τῷ βασιλικῷ γένει τῆς περὲ 
᾿ τὰς πόλεις ἐπιμελείας ἀμφιοβητοῦσι μυρίοι, δεῖ δὴ 
πάντας ἀποχωρίζειν τούτους, καὶ μόνον ἐκεῖνον λι- 
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- ᾽ πεῖν. καὶ πρὸς τοῦτο δὴ παραδείγματος ἔφαμεν 
δεῖν ἡμῖν τινός. ΣΏ. Καὶ μάλα. ΞΗΙΝ. Τί δῆτα 

ΕλῚ 4 3 

παράδειγμα τὶς ἂν, ἔχον τὴν αὐτὴν πολιτικὴν πρα- 
ε -Ὁ 2Ὰ [τ᾿ 

γμυτείαν, σμικρότατον παραϑέμεγος, ἱκανῶς ἂν εὺ- 
δ... Υ̓͂ ΄ ᾿ ᾿ 1 ΝΣ 

θοι τὸ ζητούμενον; βούλει πρὸς Ζιὸς, ὦ «Σώκρατες, ἐπεναν, 
εἰ μὴ τι πρόχειρον ἕτερον ἔχομεν, ἀλλ᾽ οὖν τὴν γὲ 

" 5 Ὁ . 

ὑφαντικὴν προελώμεϑα; καὶ ταύτην, εἰ δοκεῖ, μὴ 
νὕὋὉ 3 «ε ι “ ΤᾺ 

πᾶσαν. ἀποχρήσειν γὰρ ἴσως ἡ περὶ τὰ ἐκ τῶν ἐρί- 
ες ᾿ δ}. ες » Ὁ ; 

ων ὑφάσματα. τάχα γὺρ ἂν ἡμῖν καὶ τοῦτο τὸ μέ- 
353.»ϑ -ν ᾿ ᾿ [Ὁ ρος αὐτῆς μαρτυρήσειε προαιρεϑὲν ὁ βουλόμεϑα. 

ΣΩ. Τί γὸὺὸρ οὔ; ΞΕΝ. Τί δῆτα οὐ, καϑάπερ ἐν 
Ὁ , , οῳ « τοῖς ἔμπροσϑεν, τέμνοντες μέρη μερῶν, ἕκαστον διῃ- 

. ι 3 Ὁ 

ροὗμεϑα, καὶ νῦν περὲ ὑφαντικὴν ταὐτὸ τοῦτο ἐ- 
δράσαμεν; καὶ κατὰ δύναμιν δτιμάλιστα διὰ βρα- 

Ἵ 3 ᾿ 35... [ ᾿ 2 ς( 3 Υ « 

χέων ταχὺ πάντ ἐπελθόντες, πάλιν ἤλθομεν ἔπι τὸ 
ΓΝ ων τς Ψ ΕῚ ᾿ 

νῦν χρήσιμον; Σ.Ώ. Πῶς λέγεις; ΞΕΙ͂. Αὐτὴν τὴν 
- ς 9 9 

διέξοδον ἀπόκρισίν σον ποιήσομαι. ΣΏ. Κάλλιστ 
Ὧν 2). Ἐπ δαὶ - 
εἶπες. ΙΞΕΝ. ἔστι τοίνυν πάντα ἡμῖν ὁπόσα δημι- 
ουργοῦμε.: καὶ κτώμεϑα, τὰ μὲν, ἕνεκοι τοῦ ποιεῖν. 

, Υ - ΩΣ ᾽ ὩΣ [ . Ὁ 5 

τι, τιὶ δὲ, τοῦ μὴ πάσχει ἀμυντήρια, ὕλαν τῶν ὍΝ 
Υ̓͂ Α Α μ -Ὃ᾿ 

μυντηνσίων, τὰ μὲν, ἀλεξιφάρμακα, καὶ θεῖα καὶ 
3 . , ᾿ς ᾿ δὲ 8) Υ͂ "»"-ὋὉ΄- δι ΕΊ 

ἀνϑρώπινα: τὰ δὲ, προβλήματα. τῶν δ᾽ αὖ γε 
προβλημάτων», τὼ μὲν, πρὸς τὸν πόλεμον ὅπλίσμα- 

ἃ ἌΡ ΤΝΝ , Ἂν ἀκ Ά ἐμά δ ͵ ι τα τιὶ δὲ, φράγματα. καὶ τῶν φραγμάτων, τὰ 
τ ᾿ ; -“Ὗ᾽ " 

μὲν, παραπετάσματα" τὰ δὲ, πρὸς χειμῶνας καὶ 

καύματα ἀλεξιτήρια. τῶν δὲ ἀλεξιτηρέων τιὶ μὲν, 

στεγάσματα" τὰ δὲ, σκεπάσματα. καὶ τῶν σκε- 
3} 5 

πασμάτων, ὑποπετάσματα μὲν, ἀλλα, περικαλὺμ- 

ματα δὲ, ἕτερα. τῶν περικαλυμμάτων δὲ, τὰ μὲν, 
- 
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ὁλόσχιστα" σύνϑετα δὲ, ἕτερα. τῶν δὲ συνϑέτων 
τιὶ μὲν, τρητοί" τιὶ δὲ, ἄνευ τρήσεως ξυνδετά. καὶ 

τῶν ἀτρήτων τοὺ μὲν, νεύρινα, φυτῶν ἐκ γῆς" τὰ δὲ, 
τρίχινα. τῶν δὲ τριχίνων, τὰ μὲν ὕδασι καὶ γῇ κολ- 
λητά: τὰ δὲ, αὐτὰ αὑτοῖς συγδετά. τούτοισι δὴ 
τοῖς ἐκ τῶν αὐτῶν συνδουμένοις ἐργασϑεῖσιν ἄμυν- 

τηρίοις καὶ σκεπάσμασι, τὸ μὲν ὄνομα ἱμάτια ἔκα- 
λέσαμεν" τὴν δὲ τῶν ἱματέων μάλιστα ἐπιμελουμέ- 
γην τέχνην, ὥσπερ τότε τὴν τῆς πόλεως, πολιτικὴν 
εἴπομεν, οὕτω καὶ νῦν ταύτην προσείπωμεν ἀπ᾽ αὖ- 
τοῦ τοῦ πράγματος ἱματουργικήν. φῶμεν δὲ καὺ 
ὑφαντικὴν, ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν ἱματίων ἐργασίᾳ μὲγι» 
στον ἣν μόριον, μηδὲν διαφέρειν, πλὴν ὀνόματι, 
ταύτης τῆς ἱματουργικῆς" καϑάπερ κἀκεῖ τότε τὴν 

βασιλικὴν, τῆς πολιτικῆς. ΣΩ. ᾿Ορϑότατά γε. ΞΕ Ν. 
Τὸ μετὰ τοῦτο δὴ συλλογισώμεϑα" ὅτι τὴν τῶν 
ἱματίων ὑφαντικὴν οὕτω ῥηϑεῖσαν τὶς τὰχ ἂν ἵκα- 
γῶς εἰρῆσθαι δόξειε, μὴ δυνάμενος συννοεῖν ὅτι τῶν 

μὲν ἐγγὺς συνεργῶν οὕπω διώρισται, πολλῶν δὲ ἕτέ- 
οῶν συγγενῶν ἀπεμερέσϑη. Σ.Ώ. Ποίων εἰπὲ συγε 
γενῶν. ΞΕῚΙΝ. Οὐχ ἕσπου τοῖς λεχϑεῖσιν, ὡς φαίνῃ" 
πάλιν οὖν ἔοικεν ἐπανιτέον, ἀρχόμενον ἀπὸ τελευ- 
τῆς. εἰ γὰρ συννοεῖς τὴν οἰκειότητα, τὴν μὲν διε 

τέμομεν ἀπ᾿ αὐτῆς γῦν δὴ, τὴν τῶν στρωμάτων σὺν- 
ϑεσιν περιβολῇ χωρίζοντες καὶ ὑποβολῇ. Σ,Ώ. αγ- 
θάνω. ΞΕΝ. Καὶ μὴν τὴν ἐκ τῶν λίνων καὺ σπάρ- 
τῶν, καὶ πάντων ὅσα φυτῶν ἄρτι νεῦρα κατιὶ λόγον 
εἴπομεν, δημιουργίαν, πᾶσαν ἀφείλομεν" τὴν τ αὖ 
πιλητικὴν ἀφωρισάμεϑα, καὶ τὴν τρήσει καὶ δαφῇ 
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χρωμένην σύνϑεσιν, ἧς ἢ πλείστη σκυτοτομιχή. 
ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΈΝ. Καὶ τοίνυν τὴν τῶν ὅ- 
λοσχίστων σκεπασμάτων ϑεραπείαν δερματουργικὴν, 
καὶ τοὺς τῶν στεγαυσμάτων, ὅσαι τὲ ἐν οἰκοδομικῇ 
καὶ ὅλῃ τεχτονικῇ,, καὶ ἐν ἄλλαις τέχναις, ῥευμά- 

τῶν οτεχτιπαὶ γίγνονται, σύμπασαν ἀφείλομεν- ὅ- 

σαι τὸ περὶ τὰς πλοκὰς καὶ τὰς βίᾳ πράξεις διακω- 

λυτικὺὶ ἕργα παρέχονται τέχναι φραγμάτων: περΐέ 
τὲ γένεσιν ἐπιϑηματουργίας οὖσαι, καὶ τὰς τῶν ϑυ- 
ρωμάτων πήξεις, γομφωτικῆς ἀπονεμηϑείσας μόρια 
τέχνης. τήν τὲ ὁπλοποιητικὴν ἀπετεμόμεϑα, με- 
γάλης καὶ παντοίας τῆς προβληματουργικῆς τμῆμα 

οὖσαν δυνάμεως: καὶ δὴ καὶ τὴν μαγευτικὴν τὴν 
περὶ τὰ ἀλεξιφάρμακα κατ ἀρχὰς εὐϑὺς διωρισάμε- 
9α ξύμπασαν" καὶ λελοέπαμεν, ὡς δόξαιμεν ἂν, αὖ- 

τὴν τὴν ζητηϑεῖσαν ἀμυντικὴν χειμώνων, ἐρέου προ- 
ἔϑηρακος ἐργαστικὴν, ὄνομα δὲ ἢ ὑφαντικὴν λεχϑεῖ- 
σα». ΣΩ. "Ἔοικε γὰρ. οὖν. ΞΕΝΝ. 4λλ οὐκ ἔστι που 

τέλεον, ὦ παΐ, τοῦτο λελεγμένον. ὃ γὰρ ἐν ἀρχῆ 

τῆς τῶν ἱματίων ἐργασίας ἁπτόμενος, τοὐγαντίον 
ὕφη δοᾷν φαίνεται. Σ,. Πῶς; ΞΈΝ. Τὸ μὲν 
τῆς ὑφῆς, συμπλοκὴ τις ἐστί που. Σ.Ώ. Ναί. ΞΕ Ν. 

Τὸ δὲ γε, τῶν συνεστώτων καὶ συμπεπιλημένων διαπ 
λυτική. ΣΏ.. Τὸ ποῖον δή; ΞΈΝ. Τὸ τῆς τοῦ ξαί- 
ψοντος τέχνης ἔργον. ἢ) τὴν ξαντικὴν τολμήσομεν 

ὑφαντικὴν, καὶ τὸν ξάντην ὡς ὄντα ὑὕφάντην χκα- 

λεῖν; ΧΩ. Οὐδαμῶς. “ΞΕΙΝ. Καὶ μὴν τὴν γε αὖ 
' ᾿ } Ἃ Π 2 ς ᾿ ᾿ ἱ 

οστημόνος ἐργαστικὴν καὶ κρῦκῆς ἕυτίς υφαντίπὴν 

᾿ ᾽ ὃ 4 Ἃ υὃ ΣΡ ) Γ 

ποοσυγυθευεν, σΖαρασνους» τὲ χαν ψευσος 0} Όμα μνὃ- 
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γει. ΣΏ. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΈΝ. Τί δέ; κναφευτι- 
κὴν σύμπασαν, καὶ τὴν ἀκεστικὴν, πότερα μηδε- 
μίαν ἐπιμέλειαν μηδὲ τινὰ ϑεραπείαν ἐσθῆτος ϑῶ- 
μὲν; ἢ καὶ ταὗτας πάσας ὡς ὑφαντικιὸς λέξομεν; 

.Σ. Οὐδαμῶς. ΞΕΝ. ᾿Αλλὰ μὴν τῆς 7ε ϑεραπείας 
ἀμφισβητήσουσιν αὗται ξύμπασαι. , καὶ τὴ ς χενέσε- 
ὡς τῆς τῶν ἱματίων, τὴ τῆς ὑφαντικῆς ΉΡΗΘΝ μὲ- 
γιστον μὲν μέρος ἐκείνῃ διδοῦσαι, μεγάλα δὲ καὶ 
σφίσιν αὐταῖς ἀπονέμουσαι. ΖΣΩ. Ππανὺ γε. ΞΕΝ. 
Πρὸς τοίνυν ταὗταις, ἔτι τὰς τῶν ἐργαλείων δημι- 
ουργοὺς τέχνας, δι᾿ ὧν ἀποτελεῖται τὰ τῆς ὑφῆς ἕρ- 
γα, δοκεῖν χρὴ τότε συγαιτίας εἶναι προσποιήσα- 
σϑαι παντὸς ὑφάσματος. ΣΙ; ᾿Ορϑύτατα. ΞΕΝ. 
Πότερον οὖν ἡμῖν ὃ περὶ τῆς ὑφαντικῆς λόγος, οὗ 
προειλόμεθα μέρους ἱκονῶς ἔσται διωρισμένος, ξὰν 
ἀρ αὐτὴν τῶν ἐπιμελειῶν ὁπόσαι περὶ τὴν ἐρέαν ἐ- 
σθϑῆτα εἰς τὴν καλλίστην καὶ μεγίστην πασῶν τιϑῶ- 
μὲν; ἢ λέγοιμεν μὲν ἂν τι ἀληϑὲς, οὐ μὴν σαφές γε 
οὐδὲ τέλεον, πρὶν αὖ καὶ ταὗτας αὐτῆς πάσας πε- 

ριέλωμεν; “ΣΏ. ̓ Ορϑῶς. ΞῈΝ. Οὐκοῦν μετὰ ταῦ- 
τὰ ποιητέον ὃ λέγομεν, ἵν᾿ ἐφεξῆς ἡμῖν Π] λόγος ὦ ἴῃ. 

ΣΩ,. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Πρῶτον μὲν τοίνυν δύο 

τέχνας οὔσας περὶ πάντα τὼ δρώμενα ϑεασώμεϑα. 
ΣΩ. Τίνας; ΞΕΙΝ. Τὴν μὲν, γενέσεως οὖσαν συνε 

αἰτιον, τὴν δ᾽, αὐτὴν αἰτίαν. ΣΙ. πῶς; ΞΕΝ. 
Ὅσαι μὲν τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μὴ δημιουργοῦσι, ταῖς 
δὲ δημιουργούσαις ὦ ὄργανα παρασκευάζουσιν, ὧν μὴ 
ποραγενόμένων, οὐκ ἂν ποτε τος δὴν τὸ προστε- 

ταγμένον ἑκάστῃ τῶν τεχνῶν" ταύτος μὲν, ξυναιτέ- 

ΣΊΑΥ, ἜΝ ΕΥ, ῳ 
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ους " τὰς δὲ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἀπεργαζομένας, αἰτί- 
ας. ΣΏ. Ἔχει γοῦν λόγον. ΞΈΪ. Ππετὰ τοῦτο δὴ 
τὰς μὲν περί τε ἀτράκτους καὶ κερκίδας, καὶ ὁπόσα 
ἄλλα ὄργανα τῆς περὶ τὰ ἀμφιέσματα γενέσεως κοεν 
νωνεῖ, πάσας συναιτίους εἴπωμεν" τὸς δὲ αὐτὼ 9:- 
ραπευούσας καὶ δημιουργοὗύσας, αἰτίας. ΣΩ. Ὃρ- 
ϑότατα. ΞΕ. Τῶν αἰτιῶν δὴ, πλυντικὴν μὲν, καὶ 
ἀκεστικὴν, καὶ πῶσαν τὴν περὶ ταῦτα ϑεραπευτι- 
κὴν, πολλῆς οὔσης τῆς κοσμητικῆς, τοὐνταῦϑα αὖ- 
τῆς μόριον, εἰκὸς μάλιστα περιλαμβάνειν, ὀγομά- 
ζοντας πᾶν τῇ τέχνῃ τῇ κγραφευτικῇ. ΣΏ.. Καλῶς. ὦ 
ΞΕΝ. Καὶ μὴν ξαντική γε καὶ νηστικὴ, καὶ πάντα 
αὖ τὰ περὴ τὴν ποίησιν αὐτὴν τῆς ἐσθῆτος ἧς λέ- 
7ομεν μέρη, μία τὶς ἐστὶ τέχνη τῶν ὑπὸ πάντων λε- 
)ομένων ἡ ταλασιουργική. ΣΙ. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΕΝ. 
Τῆς δὴ ταλασιουργικῆῇς δύο τμήματα ἑστόν" καὶ 
τούτοιν ἑκάτερον ἅμα δυοῖν πεφύκατον τέχγαιν μέ- 
ρη. Ζ1ὼ. Πῶς; ΞΈΪ. Τὸ μὲν ξαντικὸν, καὶ τὸ 
τῆς κερκιστικῆς ἥμισυ, καὶ ὅσα τὰ συγκείμενα ἀπὶ 
ἀλλήλων ἀφίστησι, πῶν τοῦτο, ὡς ἕν φράζειν, τῆς 
τε ταλασιουργίας αὐτῆς ἔστι που, καὶ μεγώλα τινὰ 
κατὰ πάντα ἡμῖν ἤστην τέχνα, ἢ συγκριτική τε καὶ 
διακριτική, ΣΩ, Ναί, ΞΈΪ. Τῆς τοίνυν διακρυ- 
τικῆς ἥ τε ξαγτικὴ καὶ τὰ νῦν δὴ ῥηϑέντα ἅπαντα 
ἐστίν. ἡ γὰρ ἐν ἐρίοις τε καὶ στήμοσι διακριτικὴ, 
κερκέδι μὲν ἄλλον τρόπον γιγνομένη, χερσὶ δὲ ἕτε- 
ρο», ἔσχεν ὅσα ἀρτίως ὀνόματα ἐρῥήϑη. ΣΩ. Πά- 
γυ μὲν οὖν. ΞΈΕΙΝ. Αὖϑις δὴ πάλιν συγκριτικῆς 
μύριον ἅμα καὶ ταλασιουργίας ἐν αὐτῇ γινόμενον 
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λάβωμεν" ὅσα δὲ τῆς διακριτικῆς ἣν αὐτόϑι μετίω- 
μὲν σύμπαντα, δίχα τέμνοντες τὴν ταλασιουργίαν, 
διαχοιτικῷ τὲ καὶ συγκριτικῷ τμήματι. ΣῺ. 4:ῃ- 
ρήσϑω. ΞΕΝ. Τὸ συγκριτικὸν τοίνυν αὖ σοι καὶ 
ταλασιουργικὸν ἅμα μόριον, ὦ Σώχρατες, διαιρε- 
τέον, εἴπερ ἱχαγῶς μέλλομεν τὴν ποῤῥηϑεῖσαν ὗ ὕφαν- 

τικὴν αἱρήσειν. ΣΏ. Οὐκοῦν χρή. ΞΕΝ. Χρὴ 

μὲν οὖν - καὶ λέγωμέν γε αὐτῆς τὸ μὲν, εἶναι στρε- 
πτικόν" τὸ δὲ, συμῃλεκτικόν. ΣΩΏ. “ρ' οὖν μανϑά- 

γώ; δοκεῖς γάρ μοι τὸ περὶ τὴν τοῦ στήμονος ἐργᾶα- 
σίαν λέγειν στρεπτικόν. ΞΈΙΝ. Οὐ μόνον γε, ἀλλὰ 
καὶ κρόκης. ἢ γένεσιν ἀστροφόν τινὰ αὑτῆς εὑρή- 
σομεν; Σ'.Ώ. Οὐδαμῶς. ΞΈΝ. Διόρισαι δὴ καὶ τοὐ- 
τοῖν ἑκάτερον. ἴσως γὰρ δδ᾽ δρισμὸς ἔγκαιρος ἄν 
σοι γένοιτο. ΣΏ. Πῆ; ΞΈΪ. Τῆδε. τῶν περὲ ξαν»- 

τικὴν ἔργων μηκυνϑὲν τε καὶ σχὸν πλάτος λέγομεν 
εἶναι “κἀταγμά τι. Σ,Ώ. Ναί, ΞΕῚΙ͂Ν. Τούτον δὴ τὸ' 
μὲν ἀτράκτῳ τε στραφὲν καὶ στερεὸν νῆμα γενόμε- 
γον, στήμονα μέν φασι τὸ νῆμα" τὴν δ᾽ ἀπευϑύ- 
γουσα» αὐτὸ τέχνην, εἶναι στημονικήν. ΣΏ, Ὃρ- 
ϑῶς. ΞΈΝ. Ὅσα δὲ γε αὖ τὴν μὲν συστροφὴν χαύ- 
»ὴν λαμβάνει, τῇ δὲ τοῦ στήμονος ἐμπλέξει πρὸς 
τὴν τῆς γνάψεως ὁλκὴν ἐμμέτρως τὴν μαλακότητα 
ἴοχεε, ταῦτ᾽ ἄρα κρόκην μὲν, τὸ νηϑέντα" τὴν δὲ 
ἐπιτεταγμένην αὐτοῖς εἶναν: τέχνην προκονητικὴν φῶ- 

μὲν. ΣΏ. ᾽᾿Ορϑότατα. ΞΈΪ. Καὶ μὴν τό γε τῆς ὕ- 
φαντικῆς μέρος δ᾽ προὐϑέμεϑα, παντέ που δῆλον 
ἤδη. τὸ γὰρ συγκριτικῆς τῆς ἐν ταλασιουργίᾳ μό- 
ριον, ὅταν εὐθυπλοκίᾳ κρόκης καὶ στήμογος ἄπερ- 

ῶ 2 
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γάξετσι πλέγμα ν τὸ μὲν πλεχϑὲν σύμπαν, ἐσθῆτα 
ἐρέαν" τὴν δ᾽ ἐπὶ τούτῳ τέχνην οὖσαν, προσαγο- 
θεύομεν ὑφαντικὴν. ΣΏ.. ᾿Ορϑότατα. ΞΈΝ. Εἶεν. 
τί δή ποτε οὖν οὐκ εὐθὺς ἀπεκρινάμεϑωι σιλεκτικὴν 

εἶναι κρόκης καὶ στήμονος ὑφαντικὴν, ἀλλὰ περιήλ- 

ϑομεν ἐν κύκλῳ πάμπολλα διοριξόμενοι μάτην. 1): 
Οὔκουν ἔμοιγε, ὦ ξένε, μάτην οὐδὲν τῶν ῥηϑέντων 
δόοξε ῥηθῆναι. ΞΕΝ. Καὶ θαυμαστόν γ8 οὐδέν.. 
ἀλλὰ τάχ ἂν, ὦ μακάριε, δόξειε πρὸς δὴ τὸ γόση- β 
μα τὸ τοιοῦτον, ἂν ἄρα πολλάκις ὕστερον ἐπίῃ. 
ϑαυμαστὸν γὰρ οὐδὲν. λόγον ἄκουσόν τινὰ προῦ-᾿ 
ἥκοντα περὸ πάντων τῶν τοιούτων ῥηϑῆναι. ΣΏ. 

“͵ἐγε μόνον. ΞΕ. Πρῶτον τοΐνυν εἰδῶμεν πᾶσαν, 
τὴν τε ὑπερβολὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, ἵνα κατὰ λόγον. 
ἐπαινῶμεν καὶ ψέγωμεν τὰ μακρότερα τοῦ δέοντος. 
ἑκάστοτε λεγόμενα, καὶ τἀναντία περὶ τὰς τοιαὑτας 

διατριβάς. ΣΏ. Οὐκοῦν χρή. ΞΈΝ. Περὶ δὴ τού-, 
των αὐτῶν ὃ λόγος ἡμῖ», οἶμαι, γιγνόμενος, ὀρϑῶς 
ἂν ; γίγνοιτο. ΣΏ,. Τίνων; ΞῈΝ. Μήκους τε πέ-᾿ 
ρυ καὶ βραχύὕτητος, καὶ πάσης ὑπεροχῆς καὶ ἐλλεί- 
ψεως. ἢ γάρ ποῦ μετρητικὴ περὺ πάντ᾽ ἐστὴ ταὺ- 
τα. ΣΩΏ. Ναί. ΞΕΝ. Δηιέλωμεν τοΐνυν αὐτὴν δύο 
μέρη. δεῖ γὰρ δὴ πρὸς ὃ γῦν σπεύδομεν. ΣΧ. 4ἐ- 

7οις ἂν τὴν διαίρεσιν ὅπη. ΞΕΙ͂. Τῇδε. τὸ μὲν, 
κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μεγέϑους καὶ σμικρότητος 

κοινωνίαν" τὸ δὲ, τὸ κατὰ τὴν τῆς γενέσεως ἄνα- 
γκαΐαν οὐσίαν. Σ.Ώ. Πῶς λέγεις; ΞΕΝ. “4ρ᾽ οὐ κα- 
τὸ φύσιν δρκεῖ σοι τὸ μεῖζον μηδενὸς ὃ ἑτέρου δεῖν 
μεῖζον λέγειν, ἢ τοῦ ἐλάττονος; καὶ τοὔλαττον αὖ, 
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τοῦ μείζονος ἔλαττον, ἄλλου δὲ μηδενός; ΩΣ ἘΒ 

μοιγε. ΞῈΝ. ΄ἰἱ δέ; τὸ τὴν τοῦ μϑτρίου. φύσιν ὕ- 

περβάλλον, καὶ ὑπερβαλλόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς ἐν λό- 

γοις, εἴτε καὶ ἔν ἔργοις, ἄρ᾽ οὐκ αὖ λέξομεν ὡς ὄγ- 

τως γιγνόμενον, ἐν ᾧ καὶ διαφέρουσι μάλιστα ἡμῶν 

οἵ τε κακοὶ καὶ ἀγαϑοί; ΣΩ., Φαίνεται. ΞΕΝ. 

“ιττὰς ἄρα ταὑτας οὐσίας καὶ κρίσεις τοῦ μεγάλου 

καὶ τοῦ σμιχροῦ ϑετέον" ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς ἔφαμεν ἄρ- 

τι, πρὸς ἄλληλα μόνον δεῖν. ἀλλ᾽ ὥσπερ νῦν εἴρη- 

ται, μάλλον, τὴν μὲν, πρὸς ἄλληλα. λεκτέον, τὴν 

δ᾽ αὖ, πρὸς τὸ μέτριον. οὗ δὲ ἕνεκα, μαϑεῖν ἀρ' 

ἂν βουλοίμεθα; ΣῺΏ. τί μήν; ΞΕΝ: Εἰ πρὸς 

μηδὲν ἕτερον τὴν τοῦ μείζονος ἐάσει τὲς φύσιν ἢ 

πρὸς τοὔλαττον, οὔκ ἔσται ποτὲ πρὸς τὸ μέτριον. ἤ 

γάρ; ὀτ . Ο ώΣ ἜΠΕΝ: Οὐδοῦν» τὰς τέχνας τε 

αὐτὰς καὶ τἄργα αὐτῶν σύμπαντα διελοῦμεν τούτῳ 

τῷ κὰν ἐν καὶ δὴ καὶ τὴν νῦν ζητουμένην πολιτικὴν 

καὶ τὴν ῥηϑεῖσαν ὑφαντικὴν ἀφανιοῦμεν; ἅπασαν 

γὰρ αἵ τοιαῦταί που τὸ τοῦ μετρίου πλέον καὶ ἕλατ- 

τον, οὐχ ὡς οὐκ ὃν ἀλλ ὡς ὃν χαλεπὸν περὶ τὰς 

πράξεις παραφυλάττουσι. καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ 

τὸ μέτριον σώξουσαι, πάντα ἀγαϑὰ καὶ καλὰ ἅπερ- 

᾿ γάζονται. Σ,Ώ. Τί μήν; ΞΕΝ. Οὐκοῦν ἂν τὴν 

πολιτικὴν ἀφανίσωμεν, ἄπορος ἡμῖν ἡ μετὰ τοῦτο 

ἔσται ζήτησις τῆς βασιλικῆς ἐπιστήμης. .Σ 2. Καὶ 

μάλα. ΞΕΝ. Πότερον" οὖν, Ἰάϑ πρὸ ἐν τῷ σοφι- 

στῇ προσηναγκάσαμεν εἶναι τὸ μὴ ὃν, ἐπειδὴ κατὰ 

τοῦτο διέφυγεν ἡμὰς ὃ λόγος, οὕτω καὶ νῦ» τὸ πλό- 

ον αὖ καὶ ἔλαττον μετρητὼ προσαγαγπαστέον γέγνε 
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σϑαι; μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν 
τοῦ μετρίου γένεσιν; οὐ γὰρ δὴ δυνατόν γε οὔτε 
πολιτικόν γε οὔτ᾽ ἄλλον τινὰ τῶν περὲ τὰς πράξεις 

ἐπιστήμονα ἀναμφισβητήτως γεγονέναι, τοὺὗτου μὴ 
συνομολογηϑέντος. ΧΩ. Οὐκοῦν καὶ γῦν δτιμάλι- 
στα χρὴ ταὐτὸν ποιεῖν. ΞΕ Ν. Πλέον, ὦ Σώκρα- 
τες, ὅτι τοῦτο τὸ ἔργον ἂ ̓κεῖνο. καίτοι κἀκείνου 

78 μεμνήμεϑα τὸ ΠΝΡΕ ὅσον ἦν" ἀλλ᾽ ὑποτίϑεσθαι 

μὲν τὸ τοιόνδε περὲ αὐτῶν καὶ μάλα δίκαιον. ΣΙ. 
Τὸ ποῖον; ΞΕΙΝ. Ως ποτὲ δεήσει τοῦ νῦν λεχϑέν- 
τος πρὸς τὴν περὶ αὐτὸ τἀκριβὲς ἀπόδειξιν. ἔτι δὲ 

πρὸς τὰ νῦν καλῶς καὶ ἱκανῶς δείκνυσθαι δοκεῖ μοι 

βοηϑεῖν μεγαλοπρεπῶς ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος, ὡς ἀρα 
ἡγητέον ὁμοίως τὰς τέχνας πάσας εἶναι μεῖζόν τι 
ἅμα καὶ ἔλαττον μετρεῖσϑαι, μὴ πρὸς ἄλληλα μό- 

γον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τοῦ μετρίου γένεσι». τού- 
του τὲ γὰρ ὦντος, ἐκεῖνά ἐστι. κακείνων ὄντων, 
ἔστι καὶ τοῦτο. μηδὲ ὄντος ποτέρου τούτων, οὐ- 
δέτερον αὐτῶν ἔσται ποτές. ΣΩ. Τοῦτο μὲν ὃρ- 
ϑῶς" ἀλλὰ τί δὴ τὸ μετὰ τοῦτο; ΞΈΪ. 4ηλονότι 
διαιροῖμεν ἂν τὴν μετρητικὴν, καϑάπερ ἐῤῥήϑη, 
ταύτῃ, δίχα τέμνοντες. ἕν μὲν τιϑέντες αὐτῆς μό- 

θιον συμπάσας τέχνας, ὁπόσαν τὸν ἀριϑμὸν, καὶ 
μήκη καὶ βάϑη καὶ πλάτη, καὶ ταχυτῆτας πρὸς 

τοὐναντίον μετροῦσι" τὸ δὲ ἕτερον, ὅπόσαι πρὸς 
τὸ μέτριον καὶ τὸ πρέπον καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὸ δέ- 
9», καὶ πᾶάνϑ' ὅπόσα εἰς τὸ μέσον ἀπῳκίσϑη τῶν 
ἐσχάτων. ΣΏ. Καὶ μέγα γ᾽ ἑκάτερον τμῆμα εἶπες, 
καὶ πολὺ διαφέρον ἀλλήλου. ΞΈΝ. Ὃ γὰρ ἐνίοτε, 
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ὦ Σώκρατες, οἰόμενοι δὴ τι σοφὸν φράζειν πολλοὶ 
τῶν κομψῶν λέγουσιν, ὡς ἄρα μετρητικὴ περὶ πάντ᾽ 
ἐστὲ τὰ γιγνόμενα, τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ νῦν λεχϑὲν ὃν 
τυγχάνει. μετρήσεως μὲν γὰρ δὴ τινὰ τρόπον 
πάνϑ᾽ ὅπόσα ἕντεχνα μετείληφε᾽ διὰ δὲ τὸ μὴ κατ 
εἴδη συνειϑέσθαι σκοπεῖν διαιρουμένους, ταῦτά τε 
τοσοῦτον διαφέροντα συμβάλλουσιν εὐθὺς εἰς ταύ- 
τὸν, ὅμοια νομέσαντες " καὶ τοὐναντίον αὖ τούτου 
δρῶσιν, ἕτερα οὐ κατὰ μέρη διαιροῦντες" δέον, ὃ- 
ταν μὲν τὴν τῶν πολλῶν τὶς πρότερον αἴσϑηται κοι- 
γωνέαν, μὴ προαφίστασϑαν πρὶν ὧν ἐν αὐτῇ τὸς 

διαφορὰς εἰδῇ πάσας, ὅπόσαι περ ἐν εἴδεσι κεῖνται" 
τὰς δὲ αὖ παντοδαπὲς ἀνομοιότητας, ὅταν ἐν πλὴ- 

ϑεσιν ὀφϑῶσι, μὴ δυνατὸν εἰναι δυσωπούμενον 
παύεσϑαι, πρὶν ἂν σύμπαντα τιὺὶ οἰκεῖα ἐντὸς μιᾶς 
ὁμοιότητος ἔρξας, γένους τινὸς οὐσίᾳ περιβάληται. 
ταῦτα μὲν οὖν ἱκανῶς περό τε τούτων καὶ περὶ τῶν 
ἐλλείψεων καὶ ὑπερβολῶν εἰρήσϑω. φυλάττωμεν δὲ 
μόνον, τι δύο γένη περὶ αὐτὰ ἐξεύρηται τῆς με- 

ΠΗ καὶ ἃ φαμὲν αὐτ εἶναι μεμνώμεϑα. 

Σ.. ἹΜεμνησόμεϑα. ΞΕΝ. Μετὰ τοῦτον δὴ τὸν 
λόγον, ἕτερον προσδεξώμεϑα περὶ αὐτῶν τὲ τῶν 

ζητουμένων, καὶ περὸ πάσης τῆς ἐν τοῖς τοιοῖσδε 
λόγοις διατριβῆς. Σ.Ώ. Τὸ ποῖον; ΞΕΙ͂Ν. Εἴτις 

ἀνέροιτο ἡμᾶς τὴν περὲὸ γράμματα συνουσίαν τῶν 
μανϑανόντων, ὅπόταν τὸς ὅτιοῦν ὄνομα ἐρωτηϑῇὴ 
τίνων ἐστὶ γραμμάτων, πότερον αὐτῷ τότε φῶμεν 
γίγνεσθαι τὴν ζήτησιν, ἑνὸς ἕνεκα μᾶλλον τοῦ προ- 
βληϑέντος, ἢ τοῦ περὶ πάντα τὰ προβαλλόμενα 
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γραμματικωτέρῳ γίγνεσθαι; ΣΩ. “ἢλον ὅτι τοῦ 
περὺ ἅπαντα. ΞΕΝ. Τί δ᾽ αὖ; ; γῦν ἡμῖν ἡ περὶ 
τοῦ πολιτικοῦ ζήτηαις ἕνεκα αὐτοῦ τούτου προβέ- 

βληται μᾶλλον, ἢ τοῦ περὶ πάντα διαλεκτικωτέροις 

γίγνεσθαι; ΣΙ. Καὶ τοῦτο δῆλον ὅτι τοῦ περὶ 
πάντα. ΞΈΪ. Ἤπου τὸν τῆς ὑφαντικῆς γε λόγον 

3 ΟΝ ε [ 9 ᾿ "ὃ μὴ ΡΒ}. 9 ἃ ῃ ἰ 
αὐτῆς ταύτης ἕνεκα ϑηρεύειν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειδ 

-«“ 2 9η72 ΕῚ ι , , 
γοῦν ἔχων. αλλ, οἶμαι, τοὺς πλείστους λέληϑεν 

ὅτι τοῖς “μὲν τῶν ὄντων ῥᾳδίως καταμαϑεῖν αἰσϑη- 
ταί τινες ὁμοιότητες πεφύκασιν, ἃς οὐδὲν χαλεπὸν 

. ., 2. ὦ - 

δηλοῦν, οταν αὐτῶν τις βουληϑῇ τῷ λόγον αἰτοῦν- 
τι περί του, μὴ μετὰ πραγμάτων, ἀλλὰ χωρὶς λό- 
γου ῥᾳδίως ἐνδείξασθαι. τοὶς δ᾽ αὖ μεγίστοις οὖ- 

σι χαὶ τιμιωτάτοις οὐκ ἔστιν εἴδωλαν οὐδὲν πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους εἰργασμένον ἐναργῶς, οὗ δει- 

χϑέντος, τὴν τοῦ πυγϑανομένου ψυχὴν ὃ βουλέμε- 
γος ἀποπληρῶσαι, πρὸς τῶν αἰσθήσεων τινὰ προσ- 

ε “Ὁ , -- - 

αρμόττων, ἱκανῶς πληρώσει. διὸ δεῖ μελετᾶν, λό- 

γον ἑκάστου δυνατὸν εἰναι δοῦναι καὶ δέξασθαι. τὰ 
γὰρ ἀσώματα, κάλλιστα ὄντα καὶ μέγιστα, λόγῳ 

Υ 2) ι 3 Ἃ “ὧ Υ Υ͂ ,Ὶ 

μόγον, ἄλλῳ δὲ οὐδενὶ σαφῶς δείκγυται. τοὑτων δὲ 
ἕγεκα πάντ᾽ ἐστὶ τὰ νῦν λεγόμενα. ὁῴάων δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐλάττοσιν ἡ μελέτη ποριεὐδ πέρι μᾶλλον ἢ περὶ τιὶ 

μείζω. (Σ(Ω. Καλλιστ εἶπες. ΞΈ. Ων τοίνυν χάριν 
[7] - 
ἅπανθ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἐῤῥήϑη, τούτων μνησϑῶμεν. 

᾽ ἐπι 2 [γ 323ϑ ».» 4 

ΣΩ. Τίνων; ΞΕΙ͂Ν. Ταύτης τε οὐχ ἥκιστα αὐτῆς ἕ- 
γεκα τῆς δυσχερείας, ἣν περὶ τὴν μακρολογίαν τὴν πε- 

᾿] «ς ι ΒῚ .-- "- ᾿] οἱ τὴν ὑφαντικὴν ἀπεδεξάμεϑα δυσχερῶς, καὶ τὴν περὶ. 
τοῦ παντὸς ἀγείλιξιν, καὶ τὴν τοῦ σοφιστοῦ περὶ 



«.ἃ.6. ΡΟΙΤΙΟΥ 5, 249 

τῆς τοῦ μὴ ὄντος οὐσίας, ἐννοοῦντες ὡς ἔσχε μῆκης 

πλέον" καὶ ἐπὶ τούτοις δὴ πᾶσιν ἐπεπλήξαμεν ἡμῖν 
αὐτοῖς, δείσαντες μὴ περίεργα ἅμα καὶ μακροὶ λέ- 
γοιμεν. ἵν οὖν εἰσαῦϑις μηδὲν πάσχωμεν τοιοῦτον, 
τούτων ἕνεκα πάντων το πρόσϑεν νῶϊν εἰρῆσϑαι 
φάϑι:. ΣΙ. Ταῦτ᾽ ἔσται. λέγε ἑξῆς μόνον. ΞΕΙ͂. 

“ἐγὼ τοίνυν ὅτι χρὴ δὴ μεμνημένους ἐμὲ καί σὲ τῶν 
γῦν εἰρημένων, τόν τε ψόγον ἑκάστοτε καὶ ἔπαινον 
ποιεῖσθαι βραχύτητος ἅμα καὶ μήκους ὧν ἂν ἀεὶ 

πέρι λέγωμεν, μὴ πρὸς ἀλληλα τὰ μήπη κρίνοντες, 

ἀλλὰ κατὰ τὸ τῆς μετρητικῆς μέρος, ὃ τότε ἔφαμεν 
δεῖν μεμνῆσθαι πρὸς τὸ πρέπον. Σ.Ώ. ᾿Ορϑῶς. 
ΞΕΝ. Οὐ τοίνυν οὐδὲ πρὸς τοῦτο πάντα. οὔτε γὰρ 
πρὸς τὴν ἡδονὴν μήκους ἁρμόττοντος οὐδὲν προσ- 
δεησόμεθα, πλὴν εἰ μὴ πάρεργόν τι. οὔτε αὖ πρὸς 
τὴν τοῦ προβληϑέντος ζήτησιν, ὡς ἂν ῥᾷστα καὶ 
τάχιστα εὕροιμεν, δεύτερον ἀλλ οὐ πρῶτον ὃ λόγος 
ἀγαπᾷν παραγγέλλει" πολὺ δὲ μάλιστα καὶ πρῶτον 
τὴν μέϑοδον ταὑτην τιμᾷν, τοῦ κατ᾽ εἴδη δυνατὸν 
εἶναι διαιρεῖν. καὶ δὴ καὶ λόγον, ἂν τε παμμήκης 
λεχϑεὶς, τὸν ἀκούσαντα εὑρετικώτερον ἀπεργάζηται, 
τοῦτον σπουδάζειν, καὶ τῷ μήκει μηδὲν ἀγανακτεῖν" 
ἄν τ' αὖ βραχύτερος, ὡσαύτως. ἔτι δ᾽ αὖ πρὸς 
τούτοις τὸν περὶ τὰς τοιάσδε συνουσίας ψέγοντα 

λόγων μήκη, καὶ τὰς ἐν κύκλῳ περιόδους οὐκ ἀπο- 
δεχόμενον, ὅτι χρὴ τὸν τοιοῦτον μὴ πάνυ ταχὺ μηδ᾽ 

εὐθὺς οὕτω μεϑιέναι, ψέξαντα μόνον ὡς μαχρὰ τὰ 
πρόσϑεν ταῦτα τὰ λεχϑέντα" ἀλλὰ καὶ προσαπο- 
φαίνειν οἴεσϑαι δεῖν ὡς βραχύτερα ἂν γενόμεναι τοὺς 
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Ἷ δ γε ζ ΡῸ 
συνόντας ἀπειργάξετο διαλεκτικωτέρους, καὶ τῆς 

Ὁ 3» ς , “Ὁ 

τῶν ὄντων λόγῳ δηλώσεως εὑρετικωτέρους" τῶν δὲ 
7 2! ᾿ ἄλλων καὶ πρὸς ἀλλ᾽ ὄττα ψόγων καὶ ἐπαίνων μηδὲν 

φροντίζειν, μηδὲ τοπαράπαν ἄκούειν δοκεῖν τῶν 
τοιούτων λόγων. Καὶ τούτων μὲν ἅλις, εἰ καὶ σοι 

ταύτῃ ξυνδοκεῖ. πρὸς δὲ δὴ τὸν πολιτιπὸν ἴωμεν 
πόλιν, τῆς προῤῥηϑείσης ὑφαντικῆς αὐτὸ φέροντες 

τὸ παράδειγμα. ΣΙ. Καλῶς εἶπες" καὶ ποιῶμεν 

ἃ λέγεις. ΞΕΝ. Οὐκοῦν ἀπό γε τῶν πολλῶν ὃ βα- 
σιλεὺς ὅσαν ξύνγομοι, μᾶλλον δὲ ἀπὸ πασῶν τῶν 
σιερὶ τὰς ἀγέλας διαπεχώρισ λοιπαὶ δὲ, φαμὲν οὗ τὰς ἀγέλας διαπεχώρισται. λοιπαὶ δὲ, φαμὲν, 

«ς ᾿ Π 2 4 “ «᾿ 3 

αὖ κατὰ πόλιν αὐτὴν τῶν τὲ ξυναιτέων καὶ τῶν αἱ- 
γ ε 2 

τέων, ἃς πρώτας ἀπ᾽ ἀλλήλων διαιρετέον. ΣΏ. Ὅρ- 

ϑῶς. ΞΕΝ. Οἷσϑ᾽ οὖν. ὅτι χαλεπὸν τεμεῖν αὐτὸς 
δίχα. τὸ δ᾽ αἴτιον, ὡς οἶμαι, προῤοῦσεν οὐχ ἧττον 

ἔσται καταφαγές. (ΣΙ Ώ. Οὐνοῦν χρὴ δρᾷν οὕτω. 
Υ . 1 32 ι “ - ἽΝ ἢ 

ΞΈΠΝ. Κατὰ μέλη τοίνυν αὐτὰς, οἵον ἕερεῖον, διαι- 
ρώμεϑα, ἐπειδὴ δίχα ἀδυνατοῦμεν. δεῖ γὰρ εἰς τὸν 

ἐγγύτατα δτιμάλιστα τέμνειν ἀριϑμὸν δ Ὁ ΣΙΩΣ 

Πῶς οὖν ποιῶμεν ταρῦν; ΞΈΝ. “Ὥσπερ ἔμπρο- 

σϑεν, ὅπόσαι παρείχοντο ὄργανα περὶ τὴν ὕφαντι- 
ΠῚ Π ᾿ [ φιὺν ΐ - Υ 

κὴν, πάσας δήπου τότε ἐτέϑεμεν ὡς συναιτίους. 1 Ώ. 
᾿. - ι 3 ᾿ . Ῥ 

ναί. ΞΕΝ. Καὶ νῦν δὴ ταὐτὸν μὲν τοῦτο, ἔτι δὲ 
“΄“ -Ὁ Ψ ὃ - 

μᾶλλον ἢ τόϑ᾽ ἡμῖν ποιητόον. σαν γὰρ σμικρὸν 
ἢ μέγα τὶ δημιουργοῦσι κατὸὺ πόλιν ὄργανον, 3:- 
τέον ἁπάσας ταὐτας ὡς οὔσας συναιτίους. ἄνευ γὰρ 

τούτων οὖς ἄν ποτε γένοιτο πόλις, οὐδὲ πολιτικὴ. 
Υ 2 Ε » Ἷ 39, ΄ 

τούτων δ᾽ αὖ βασιλικῆς ἔργον τέχνης οὐδὲν που ϑὴ- 
3 ᾿ ᾿ Α 

σομεν. Σ,Ώ. Οὐ γάρ. ΞΈΝ. Καὶ μὲν δὴ χαλεπὸν 
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ἐπιχειροῦμεν δρᾷ», ἀποχοωρίξοντες τοῦτο ἀπὸ τῶν 
ἄλλων τὸ γένρ, ὅτι γὰρ οὖν τῶν ὄντων ὡς ἔστιν 

ἑνός γε τεγὸς ὄργανον εἰπόντα, δοκεῖν εἰρηκέναι τὲ 

πιϑαγόν" ὅμως δὲ ἕτερον οὖν τῶν ἐν πόλει "τημά- 

των εἴπωμεν ἀδϑεῖ, ἜΣ: πὸ ποῖον; ΚΕΝ, μῆς 
οὐκ ἔστι ταύτην τὴν δύναμιν ἔχον. Σ,.Ώ. Οὐ γὰρ 
ἐπὶ γενέσεως αἰτέαν πήγνυνται, καϑάπερ ὄργανον, 

ἀλλ ἕγεκα τοῦ δημιουργηϑέντος σωτηρίας. 2ΣΩ. 

Τὸ ποῖον; ΞΕΝ. Ἰοῦτο ὃ δὴ ξηροῖς πα ὑγροῖς, 

καὶ ἐμπύροις καὶ ἀπύροις παντοδαπὸν εἶδος ἐργα- 
σϑέν: ἀγγεῖον ὃ δὴ μιᾷ κλήσει προσφϑεγγόμεϑα, 
καὶ μάλα γε συχνὸν εἶδος, καὶ τὴ ζητουμέν γε, ὡς 
οἶμαι, προσῆκον οὐδὲν ἀτεχνῶς ἐπιστήμῃ. Ζ..), 
Πῶς γὰρ οὔ; ΞΈΪΝ. Τούτων δὴ τρίτον ἕτερον εἷ- 
δος κτημάτων πάμπολυ κατοπτέον πεζὸν καὶ ὄνυ- 
δρον, καὶ πολυπλαγὲς καὶ ἀπλανὲς, καὶ τίμιον καὶ 
ἄτιμον" ἕν δὲ ὄνομα ἔχον, διότι πῶν ἕνεκα τινὸς 
ἐφέδρας ἐστὲ, ϑάκος ἀεΐ τινὶ γιγνόμενον. Σ.. [ὁ 

ποῖον; ΞΖΠΙΝ. Ὄχημα αὐτό που λεγόμενον, οὔ πό- 
νυ πολιτικῆς ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον πολὺ τεκτογικῆς 
καὶ κεραμικῆς καὶ χαλκοτυπικῆς. ΣΏ. δίανϑάνω. 

ΖΈΞΝ. Τὶ δέ; τέταρτον ἀρ' ἕτερον εἶναι τοὑτων λε- 

κτέον, ἐν ᾧ τὰ πλεῖστά ἐστι τῶν πάλαι δηϑέντων; 

ἐσθὴς τε ξύμπασα, καὶ τῶν ὅπλων τὸ πολὺ, καὶ τεί- 
χη, πάντα ὃ ὅσα γήϊνα περιβλήματα καὶ λέϑινα, 

καὶ μυρία ἕτερα; προβολῆς δὲ ἕνεκα ξυμπάντων αὖ- 
τῶν εἰργασμένων, δικαιότατ᾽ ἂν ὅλον προσαγορεύοι- 
το πρόβλημα, καὶ πολλῷ μᾶλλον τέχνης οἰκοδομεκῆς 
ἔργον καὶ ὑφαντικῆς τὸ πλεῖστον νομίζοιτ᾽ ἂν ὁρ- 
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᾿ ο«ἔ Ψ - 

ϑύτερον ἢ πολιτικῆς. Σ,. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕΝ. 
᾽ Δ 9 }" ᾽ ᾽ Υ τ ᾿ [ἢ 

Πέμπτον δὲ ἀρ ἂν ἐθέλοιμεν τὸ περὶ τὸν κόσμον 
τ - ῳ 

καὶ γραφικὴν ϑεῖναι, καὶ ὅσα ταύτῃ προσχρώμενα 
Ἂ Ὡ Ὁ ᾿ ς ι 

καὶ μουσικῇ μιμήματα τελεῖται, πρὸς τὰς ἡδονὸὲς 
« - ὃ 2. }ι 2 

μόνον ἡμῶν ἀπειργασμένα; δικαίως δ΄ ἂν ὀνόματι 
περιληφϑέντα ἑνί. Ζ.Ώ. Ποίῳ; ΞΕΙΝ. Παίγνιόν 

τι δὴ λέγεται. ΣΏ. Τὺ μὴ ΞΕΙ͂ΝΕ, θοῦ το, τὸϊ- 
ἵ εν 3» [4] “ , γὺν τοὐτοὶς ἕν ὄνομα ἅπασι πρέψει προσαγορευϑέν. 

οὐ γὰρ σπουδῆς οὐδὲν αὐτῶν χάριν, ἀλλὰ παιδιᾶς 

ἕνεκα, πάντα δρᾶται. ΣΏ,.. Καὶ τοῦτο υχεδὸν μαν- 
ϑάγω. ΞΈΝ.: Τὸ δὲ πᾶσι τούτοις σώμαξα παρὲ- 
χον, ἐξ ὧν καὶ ἐν οἷς δημιουργοῦσιν ὁπόσαι τῶν 
τεγνῶν νῦν ἕρηνται, παντοδαπὸν εἶδος πολλῶν ἕτέ- 

ὧν τεχνῶν ἔγγονον ὃν, ἀρ᾽ οὐχ ἕκτὸν ϑήδομεν; 
ΣΩ. Τὸ ποῖον δὴ λέγε. ΞΈΞΝ. Χρυσόν τε καὶ 

φ; 

ἄργυρον, καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα μεταλλεύεται, καὶ ὅσα 
δρυοτομικὴ καὶ κουρὰ ξύμπαντα τέμνουσα παρέζει 
τεκτογιχῇ, καὶ πλεκτικῇ, καὶ ἔτι φλοιστικῇ, φυτῶν 
τε καὶ ἐμψύχων δέρματα σωμάτων περιαιροῦσα σχυ- 

᾿ ει ω 39 Ν 
τοτομικὴ, χκαὶ σαι περὶ τοιαῦτ᾽ εἰσὶ τέχναι, καὶ 

Ὁ Ἁ ᾽ Ἃ »“"ΆΜ 3 Ἃ , φελλῶν καὶ βίβλων καὶ δεσμῶν ἐργαστικαὶ, παρέ- 
σχον δημιουργεῖν σύνθετα ἐκ μὴ συντυϑεμέγων εἴδη 
γενῶν. ἕν δὲ αὐτὸ προσαγορεύομεν πᾶν τὸ πρώτο- 
γενὲς ἀνϑρώποις κτῆμα καὶ ἀξύνϑετον, καὶ βασιλι- 

-- 2 ᾿ 9 »ὉΣ΄Ὃ 3) 3»ὔ -Ὁ 

κῆς ἐπιστήμιης οὐδαμῶς ἔργον ὅν. Σ'Ώ. Καλῶς. 
γ 3 “- .- “- 3 

ΞΈΪ. Τὴν δὴ τῆς τροφῆς κτῆσιν, καὶ ὅσα εἷς τὸ 
σῶμα ξυγκαταμιγνύμενα ἑαυτῶν μέρεσι μέρη σώμα- 
τος, εἰς τὸ ϑεραπεῦσαι τινὰ δύναμιν εἴληχε, λεκτέαν 

« »Ὡ γ τὸ 

ἕϑδομον ὀνομάσαντας αὐτὸ ξύμπαν ἡμῶν εἶναι τρο- 
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φόν ἐμὲ μὴ τι κάλλιον ἔ ἔχομεν ἀλλο ϑέσϑαι. γεώρ- 

γικῇ δὲ, καὶ ϑηρευτικῇ, καὶ γυμναστικῇ, καὶ ῥατρι- 

κῇ, καὶ μαγειρικῇ πᾶν ὑποτιϑέντες, ὀρϑότερον ἀπο- 

δώσομεν ἢ τῇ πολιτικῇ. ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; ΞΕΝ. 
«Σγεδὸν τοίνυν ὅσα ἔχεται κτήσεως, πλὴν τῶν ημέ- 

θὼν ζώων, ἐν τούτοις ἑπτὰ οἶμαι γένεσιν ες ῆσϑαι. 

σκόπει δὲ: ἣν γὰρ δικαιότατα μὲν ἂν τεϑὲν κατ᾽ 

ἀρχὸς τὸ πρωτογενὲς εἶδος: μετὰ δὲ τοῦτο, ὄργα- 

γον», ἀγγεῖον, ὄχημα, πρόβλημα, πριίγγίον, ϑρέμμα. 

παραλείπομεν δὲ εἴτι μὴ μέγα λέληϑεν εἰς τι τούτων 

μέγα δυνατὸν ἁρμόττειν." οἷον ἢ τοῦ νομίσματος 

ἰδέα, καὶ σφραγέδων καὶ παντὸς χαρακτῆρος. γένος 
2 -“Σο -Ὁ ᾿ 2: , 

τε γὰρ ἐν αὐτοῖς ταῦτα οὐδὲν ἔχει. μέγκ ξύννομον᾽ 
χλλὰ τὰ μὲν, εἰς κόσμον, τὺ δὲ, εἰς ὄργανα, βίᾳ μὲ ἀλλὰ τὰ μὲν, εἰς κόσμον, τὰ δὲ, εἰς ὄργανα, βίᾳ μὲν, 
ἰς τ , δὴ ἷ μ ᾿ 

ὅμως δὲ πόντως ἑλκόμενα συμφωνήσει. τὰ δὲ περὶ 
᾿ “ "Ὡω ε ’ ν Ι ς 

ζώων κτῆσιν τῶν ἡμέρων, πλὴν δούλων, ἡ πρότερον 

ἀγελαιοτροφικὴ διαμερισϑεῖσα, πάντα εἰληφυῖα ἀ- 

ναφανεῖται. Σ,Ώ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΈΝ. Τὸ δὲ 
δὴ δούλων καὶ πάντων ὑπηρετῶν λοιπὸν, ἐν οἷς που 

Χ ΄ ς Ν Χ ες ἘΝ, ᾿ ἘΝ 9 " 
καὶ μαντεύομαι τοὺς περὲ αὐτὸ τὸ πλέγμα ἀμφισβη- 
τοῦντας τῷ βασιλεῖ, καταφανεῖς γενήσεσθαι" καϑά- 

περ τοῖς ὑφάνταις τότε τοὺς περὶ τὸ νήϑειν τε καὶ 
" ὄὄ Ο 2] 2) ς δ᾽ ΤῊΝ, Π 

ξαίνειν, καὶ ὅσα ἀλλὰ εἴπομεν. οἵ δ᾽ ἀλλοι πάντες, 
« Π Υ͂ [ -Ὁ 5’ - οὖ 

ὡς συναίτιον λεχϑέντες, ἀμαὰ τοῖς ἔργοις τοῖς νῦν δὴ 
ς “- 5 ’ ᾿ »-͵ Υ 5 1 

ῥηϑεῖσιν ἀνήλωνται, καὶ ἀπεχωρίσϑησαν ἀπὸ βασι-- 
-οὖ -77ο μ Ἵ 27: »“οαοὉἷ᾿ 

λικῆς τε καὶ πολιτικῆς πράξεως. Σ΄... -ΕΒοίκασι γοῦν. 

ΞΕ... Ἴϑι δὴ σκεψώμεϑα τοὺς λοιποὺς, προσελϑόν- 
Ἢ " 3 Α Ξῷ᾽ υ ᾽ 

τες ἐγγύϑεν, ἵν᾽ αὐτοὺς εἰδῶμεν βεβαιότερον. “Σ.1). 
Οὐκοῦν γρή. ΞΕΙ͂Ν. Τοὺς μὲν δὴ μεγίστους ὑπη- 

᾿ 
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ρξτας, ὡς ἐνθένδε ἰδεῖν, τοὐναντίον ἔχοντας εὑρήσο 
μὲν οἷς ὑπωπτεύσαμεν ἐπιτήδευμα καὶ πάϑος. ΣΏ. 
ἐϊνας; ΞΕ. Τοὺς ὠγητοὺς τὸ καὶ τῷ τρόπῳ 
τούτῳ κτητοὺς " οὖς ἀναμφισβητήτως δούλους 
ἔχομεν εἰπεῖν, ἥκιστα βασιλικῆς μεταποιουμένους 
τέχνης. ΣΏ, Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Τὶ δαΐ; τῶν ἐ- 
λευϑέρων ὅσοι τοῖς νῦν δὴ ῥηθεῖσιν εἰς ὑπηρετικὴν 
ἑκόντες αὑτοὺς τάττουσι, τὰς τε γεωργίας χαὶ τὰ 

τῶν ἄλλων τεγρῶν. ἕρ γα διακομίς, ὁγτὲς ἐπὶ ἀλλήλους, 
καὶ ἀγισοῦντες, οὗ μὲν, κατ ἀγοράς, οἵ δὲ, πόλιν ἐκ 
πόλεως ἀλλάττοντες χατὰ ϑάλατταν καὶ πεζῇ, νό- 

μισμὰ τὲ πρὸς τάλλα καὶ αὐτὸ πρὸς αὑτὸ διαμεέβον»- 
τες (οἷς ἀργυραμοιβοὺς τὸ καὶ ἐμπόρους καὶ ναυ- 

κλήρους καὶ καπήλους ἐπωνομάκαμεν) μῶν τῆς πο- 
λετικῆς ἀμφιοβητήσουοϊ ἘΣΎ ΝΣ τάχ᾽ ἂν ἰσὼς 

τῆς γε τῶν ἐμπορευτικῶν. ΞΗΝ. .4λλ οὐ μὴν, οὕς 
γε ὁρῶμεν μισϑωτοὺς καὶ ϑῆτας πᾶσιν ἑτοίμους 

ὑπηρετοῦντοις, μὴ ποτὲ βασιλικῆς μεταποιουμένους 

εὕρωμεν». ΣΏ. Πῶς γάρ ; ΞΕΝ. 1 δὲ ἄρα τοὺς 

τοὶ τοιάδε διακονοῦντας ἡμῖν ἑκάστοτε; ΣΏ. Τὰ 
ποῖα εἶπες, καὶ τίνας; ΞΕΝ. ὯΩν τὸ κηρυκικὸν 

ἔϑγος, ὅσοι τε περὸὺ γράμματα σοφοὶ γέγγονται πολ- 
λάκις ὑπηρετήσαντες, καὶ πόλλ᾽ ἅττα ἕτερα περὶ τὸς 
ἀρχὰς διαπονεῖσθϑαν τινὲς ἕτεροι πάνδεινοι, τί τοὺ- 
τους αὖ λέξομεν ; ΡΣ γα Ὅπερ εἶπες γῦν, ὑπηρέτας, 

ἀλλ οὐκ αὐτοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρχοντας. ΞΕ ΙΝ. 

᾿Αλλ οὐ μὴν οἶμαί γ)ε ἐνύπνιον ἰδὼν εἶπον ταύτῃ πὴ 
φανήσεσϑαι τοὺς διαφερόγτως ἀμφισβητοῦντας τῆς 
πολιτικῆς, καΐτος σφόδρα γε ἄτοπον ἂν εἶναι δό- 



δαὶ ς᾽ Ῥοτάονβ. οδὅ 
ἕξνε τὸ ζητεῖν τούτους ἐν ὑπηρετικῇ μοίρᾳ τύρτ ΥΒΙΕ,, 
Κομιδῇ μὲν οὖν. ΞΈΠ Ν. Ἔτι δὴ προσμίξωμεν ἐγγύε 
τερον ἐπὶ τοὺς μήπω βεβασανισμένους. εἰσὶ δὲ οἵ 
τὲ περὶ μαντικὴν ἔχοντες τιγὸς ἐπιστήμης διακόγου 
μόριον. ἑρμηνευταὶ γάρ ποῦ γνομέζονται παρὰ ϑεῶν 
ἀνϑρώποις. Ώ. Ναί, ΞΕΝ. Καὶ μὴν καὶ τὸ 
τῶν ἱερέων αὖ γένος, ὡς τὸ νόμιμον φησὶ, παρὰ μὲν 
ἡμῶν δωρεὰς ϑεοὶς διὰ ϑυσιῶν ἐπιστῆμόν ἐστι, κα- 

τὰ γοῦν ἐκείνοις, δωρεῖσϑαν, παρὰ δὲ ἐκείγων ἡμῖν 
εὐχαῖς κτῆσιν ἀγαϑῶν αἰτήσασθαι. ταῦτα δὲ δια- 
κόνου τέχνης ἐστέ που μόρια ἀμφότερα. Σ.Ώ. Φαΐ- 
γδταν γοῦν. ΚΕΝ. Ἤδη τοίνυν μοὶ δοκοῦμεν οἷόν 
γέ τίνος ἔχνους ἐφ᾿ ὁ πορευόμεϑα προσάπτεσϑαι. 
τὸ γὰρ δὴ τῶν ἱερέων σχῆμα καὶ τὸ τῶν μάντεων εὖ 
μάλα φραγήματος πληροῦται, καὶ δόξαν σεμνὴν λαμ- 

βάνει, διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐγχειρημάτων. ὥστε περὶ 
μὲν «Αἴγυπτον οὐδ᾽ ἔξεστι βασιλέα χωρὶς νι φρλίιη 
ἄρχειν. ἄλλ ἐὰν ἄρα καὶ τύχῃ πρότερον ἐξ ἄλλου 

γένους βιασάμενος, ὕστερον ἀναγκαῖον εἰς τοῦτο 
εἰστελεῖσϑα: αὐτὸν τὸ γένος. ἔτι δὲ καὶ τῶν “Πλλὴ- 
γῶν πολλαχοῦ ταῖς μεγίσταις ἀρχαῖς τὼ μέγιστα τῶν 

περὲ τὼ τοιαῦτα ϑύματα εὗρον τὶς ἂν προσταττόμε- 
γὰ ϑύειν, καὶ δὴ καὶ παρ᾽ ὑμῖν οὐχ ἥκιστα δῆλον 
ὃ λέγω. τῷ γὰρ λαχόντι βασιλεῖ φασὶ τῇδε τὰ σε- 
μνότατα καὶ μάλιστα πάτρια τῶν ἀρχαίων ϑυσιῶν ἀ- 
ποδεδόσϑαι. Σ.Ώ. Καὶ πάνυ γε. ΞΈΝ. Τούτους 
τὲ τοίνυν, τοὺς κληρωτοὺς βασιλέας ἅμα καὶ ἱερέας, 

καὶ ὑπηρέτας αὐτῶν, καὶ τινὰ ἕτερον πάμπολυν 
ὄχλον σκεπτέον, ὃς ἄρτι κατάδηλος νῦν ἡμῖν γέγο- 
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ν»εν, ἀποχωρισϑέντων τῶν ἔμπροσϑεν. ΣΙ. Τίνας 
2 2 ι 3 

δ᾽ αὐτοὺς καὶ λέγεις; ΞΈΝ. Καὶ μάλα τινὰς ἀτό- 
πους. ΣΙ. “1 δή; ΞΕΝ. Πάμφυλόν τι γένος 

αὐτῶν, ὥσγε ἀρτίως σκοπουμένῳ φαίνεται. πολλοὶ 
μὲν γὰρ λέουσι τῶν ἀνδρῶν εἴξασι καὶ κενταύροις, 
καὶ τοιούτοισιν ἑτέροις" πάμπολλοι δὲ σατύροις, 
καὶ τοῖς ἀσϑεγνέσι καὶ πολυτρόποις ϑηρίοις. ταχὺ 
δὲ μεταβάλλουσι τάς τὸ ἰδέας καὶ τὴν δύναμιν εἰς 
ἀλλήλους. καὶ μέντοι μοὶ γῦν, ὦ Σώκρατες, ἄρτι 

δοκῶ κατανενοηκέναι τοὺς ἄνδρας. ΣΏ. “Ζέγοις ἂν. 

ΞΕ... Ἔοικας γὰρ ἄτοπόν τι καϑορᾷν. Σ.Ώ.. Ιγαΐ, 
ΞΕΝ. 1ὺ γὰρ ἄτοπον ἐξ ἀγνοίας πῶᾶσε συμβαίνει. 

᾿ - 3 - , γι. καὶ γὰρ δὴ καὶ νῦν αὐτὸς τοῦτο ἔπαϑον ἐξαίφνης. 
ἠμφιγνόησα κατιδὼν τὸν περὶ τὰ τῶν πόλεων πράγ- ' 
ματα χορόν. Σ.Ώ. Ποῖον; ΖΕΝ. “ὃν πάντων τῶν 
σοφιστῶν μέγιστον φόρων καὶ ταύτης τῆς τέχνης 

ἐμπειρότατον" ὃν ἀπὸ τῶν ὄντως ὄντων πολιτικῶν 
καὶ βασιλικῶν καίπερ παγχάλεπον ὄντα ἀφαιρεῖν, 
3 ͵ 3 ! 3 - 2 ἔμ ς νῆλι, Υ 

ἀφαιρετέον, εἰ μέλλομεν ἰδεῖν ἐναργῶς τὸ ζητοὑμε-᾿ 

γον. Σ.Ώ.. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό 78 οὐκ ἀνετέον.. ΞῈ Ν. 
Οὔκουν δὴ, κατά γε τὴν ἐμὴν. καὶ μοι φράξε τύδε. 
ΣΩ. 71ὺ ποῖον; ΞΕΙ͂Ν. ΧΩ οὐ μοναρχία τῶν πολι- 
τικῶν ἡμῖν ἀρχῶν ἐστὶ μία; Σ.Ώ.. ναί. ΞΈΝ. Καὶ, 

, 1 - " δυ 2 

μετὰ μοναρχίαν εἴποι τὶς ἂν, οἶμαι, τὴν ὑπὸ τῶν ὁ- 
Υ ᾿Ὁ 3 7 »- νυ λίγων δυναστείαν. ΣΏ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΈΝ. Ζρί- 

ΜΠ "»οὉἧ ΟῚ Φ ς - 2 4. 

τον δὲ σχῆμα πολιτείας, οὐχ ἡ τοῦ πλήϑους ἀρχὴ, 

δημοκρατία τοὔνομα κληϑεῖσα; Σ.Ώ.. Καὶ πάνυ γε. 
ΚΞΝ, Τ' - δ᾽ ΕΝ - 5 , ' ᾽ ΠΝ ΗΝ 
ΚΕΝ. Τρεῖς δ᾽ οὖσαι μῶν οὔ πέντε τρόπον τινὶ γί- 

) - 2] ς "Ὁ 9 

γγονται, δύο ἐξ ἑαυτῶν ἀλλα πρὸς αὑταῖς ὀνόματω 

] 

β 
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τίκτουσαι; Σ,Ώ. Ποῖα δὴ; ΞΈΪ. Πρὸς τὸ βίαιδν 
που καὶ ἑκούσιον ἀποσκοποῦντες νῦν, καὶ πενίαν 
καὶ πλοῦτον, καὶ νόμον καὶ ἀνομέαν, ἐν αὐταῖς γι- 

γνόμενα, διπλὴν ἑκατέραν ταῖν δυοῖν διαιροῦντες, 

μοναρχίαν μὲν προσαγορεύουσιν ὡς δύο παρεχομένην 
εἴδη δυοῖν ὀνόμασι" τὸ μὲν, τυραγνέδι, τὸ δὲ, θὰ- 
σιλικῆ. ΣΏ. 1ΐ μὴν; ΞΕ. Τὴν δὲ ὑπὸ ὀλέγων 
γε ἑκάστοτε κρατηϑεῖσαν πόλιν, ἀριστοκρατία καὶ 
ὀλιγαρχία. ΣΏ.. Καὶ πάνυ γε. ΞΕ ΙΝ. Ζημοκρατίας 

γε μὴν, ἐάν τὶ οὖν βιαίως, ἐάν τε ἑκουσίως, τῶν τὰς 

οὐσίας ἐχόντων τὸ πλῆϑος ἄρχῃ, καὶ ἐάν τε τοὺς 

γόμους ἀκριβῶς φυλάττον, ἐάν τε μὴ, πάντως τοὔ- 

γνομα οὐδεὶς αὐτοῖς εἴωθε μεταλλάττειν. Σ.Ώ. Ἅλη- 
ϑῆ. ΞΕ. Τί οὖν; οἱόμεθά τινα τούτων τῶν πο- 
λιτειὼν ὀρϑὴν εἶναι, τούτοις τοῖς ὅροις δρισϑεῖσαν, 

ἑνὲ καὶ ὀλίγοις, καὶ πολλοῖς, καὶ πλούτῳ καὶ πενέᾳ, 
καὶ τῷ βιαέῳ καὶ ἑκουσίῳ, καὶ μετὰ γραμμάτων καὶ 
ἄνευ νόμων ξυμβαίνουσαν γίγνεσθαι; ΣΏ. Τί γὰρ 
δὴ καὶ κωλύει; ΞΈΤΝ. Σκόπει δὴ σαφέστερον, τὴῆδε 
ἑπόμενος. “Σ,Ώ. Πῆ; ΞΕΝ. Τῷ ῥηθέντι κατὰ πρώ- 
τας, πότερον ἐμμενοῦμεν, 1) διαφωνήσομεν; Σ,Ώ. 
Τῷ δὴ ποίῳ λέγεις; ΞΕΝ. Τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν, 
τῶν ἐπιστημῶν εἶναί τινα ἔφαμεν, οἶμαι. Σ.Ώ.. Ἰγαί. 
ΞΕΝ. Καὶ τούτων γε οὐχ ἁπασῶν: ἀλλὰ κριτικὴν 
δήπου τινι καὶ ἐπιστατικὴν ἐκ τῶν ἄλλων προειλό- 
μεϑα. ΣΏ. ἵναΐ, ΞῈΝ. Κἀκ τῆς ἐπιστατικῆς, τὴν 

μὲν ἐπ᾿ ἀψύχοις ἔργοις, τὴν δὲ, ἐπὶ ζώοις. καὶ κατὼ 
τοῦτον δὴ τὸν τρόπον μερίζοντες, δεῦρ᾽ ἀεὶ προελη- 

λύθαμεν, ἐπιστήμης οὐκ ἐπιλανϑανόμεγοι, τὸ δ' 

Τυλ Τυῖῦς Ἀ 
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ἅτις, οὐχ ἱκανῶς ποὺ δυνάμενοι διακριβώσασϑαι: 
ΣΟ ἐγεις ὀρϑῶς. Ξ5ΕΝ. Τοῦτο τοίνυν ἀρ ἐν- 

ψοοῦμεν, ὅτι τὸν ὅρον, οὔκ ὀλίγους, οὐδὲ πολλοὺς " 

οὐδὲ τὸ ἑκούσιον, οὐδὲ τὸ ἀκούσιον" οὐδὲ πενίαν, 
οὐδὲ πλοῦτον γίγνεσθαι περὶ αὐτῶν χρεών: ἀλλά 
σιγὰ ἐπιστήμην" εἴπερ ἀκολουϑήσομεν τοῖς ἔμπρο- 
σϑὲεν. Σ.Ώ.᾿“λλὰ μὴν τοῦτό γε ἀδύνατον μὴ ποιεῖν. 
ΞΈ.Ν. Ἔξ ἀνάγκης δὴ νῦν τοῦτο οὕτω σκεπτέον, ἐν 
τἷνι ποτὲ τούτων ἐπιστήμην ξυμβαένεν γίγνεσθϑαν 
περὶ ἀνϑρώπων ἀρχῆς, σχεδὸν τῆς χαλεπωτάτης καὶ 
μεγίστης χτήσασϑαι. δεῖ γὰρ ἰδεῖν αὐτὴν " ἵνα ϑεα- 
σώμεϑα τίνας ἀφαιρετέον ἀπὸ τοῦ φρονίμου βασι- 
λέως, οἱ προσποιοῦνται μὲν εἶναι πολιτικοὶ, καὶ πεῖ- 
ϑουσι πολλοὺς, ὍὉΙ δὲ οὐδαμῶς. ΣΏ. 4εὶ γὰρ δὴ 

“τοιξῖν τοῦτο, ὦ ὃ λόγος ἡμῖν προεέρηκε. ΞΕ ΙΝ. 
ἡΜΠὼν οὖν δοκεῖ πλῆθός γε ἐν πόλει ταὕτην τὴν ἐπι- 

στήμην δυνατὸν εἶναι κτήσασθαι, ΣΏ. Καὶ πῶς; 
ΞΕ Ν. ᾿1λλ ἀρὰ ἐν χιλιάνδρῳ πόλει δυνατὸν ἑκατόν 

τίνας ἢ καὶ πεντήκοντα αὐτῶν ἱκανῶς κτήσασϑαι; 
ΣΏ. ἹΡάστη μέν τ' ἂν οὕτω γ᾽ εἴη πασῶν τῶν τε- 
νῶν. ἴσμεν γὰρ ὅτι χιλίων ἀνδρῶν ἄκροι πεττευταὶ 
τοσοῦτοι πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν οὐκ ἂν 
γένοιντό ποτε μὴτι δὴ βασιλεῖς γε. δεῖ γὰρ δὴ 
τὸν γε τὴν βασιλικὴν ἔχοντα ἐπιστήμην, ἂν τ᾽ ἄρχῃ 
καὶ ἐὰν μὴ, κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον ὅμως βασι- 
λικὸν προσαγορεύεσϑαι. ΞΕ. Καλῶς ἀπεμνημό- 
γευσας. ἑπόμενον δὲ οἶμαι τούτῳ, τὴν μὲν ὀρϑὴν 

ἀρχὴν περὶ ἕνα τινὲ, καὶ δύο, καὶ παντάπασιν ὁλί- 

Ζζύυς, δεῖν ζητεῖν, δταν ὀρϑὴ γένη τὰν. ΣΩ, Τί μὴν; 
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ΞΕ. Τούτους δὲ γε, ἐάν τε ἑκόντων, ἐάν τε ἀκόν- 
των, ἄρχωσιν: ἂν τὸ κατὰ τὰ γράμματα, ἄν τε 
ἄνευ γφαμμάτων ᾿ καὶ ἐὼν πλουτοῦντες, ἢ πενόμε- 

γου" γομιστέον, ὥσπερ νῦν ἡγούμεϑα, κατὰ τέχνην 
ἡντινοῦν ἀρχὴν ἄρχοντας. τοὺς ἰατροὺς δὲ οὐχ ἡ- 
κιστα νεγομίκαμεν, ἐάν τε ἑκόντας, ἐάν τε ἄκοντας, 

ἡμᾶς ἰῶνται τέμνοντες, ἢ κάοντες, ἢ τινα ἄλλην ἀλ- 
γηδόνα προσάπτοντες. καὶ ἐὰν κατὰ γράμματα, ἢ 
χωρὶς γραμμάτων - καὶ ἐὰν πένητες ὄντες, ἢ πλοὺ- 
σίοι" πάντως οὐδὲν ἧττον ἰατροὺς φαμὲν, ἕωσπερ 
ἂν ἐπιστατοῦντες τέγνῃ, καϑαίροντες, εἴτε ἄλλως 
ἰοχναΐίνοντες, εἴτε καὶ αὐξάνοντες" ἂν μόνον ἐπὶ ἀ- 
γαϑῷ τῷ τῶν σωμάτων, βελτίω ποιοῦντες ἐκ χειρό- 
γων, σώξωσιν οἱ ϑεραπεύοντες ἕκαστοι τὰ ϑεραπευ- 

μενα. ταὑτῃ φήσομεν, ὡς οἶμαι, καὶ οὐκ ὄλλῃ, 
τοῦτον ὅρον ὀρϑὸν εἶναι μόνον ἰατρικῆς, καὶ ἄλλης 
ἡστινοσοῦν ἀρχῆς. ΣΏ. Κομιδῇ μὲν οὖν. ΞΕΝ. 
ἀναγκαῖον δὴ καὶ πολιτειῶν, ὡς ἔοικε, ταύτην δια- 
φερόντως ὀρϑὴν εἶναι καὶ μόνην πολιτείαν, ἐν ἢ τὶς 
ἂν εὑρίσκοι τοὺς ἄρχοντας ἀληϑῶς ἐπιστήμονας, καὶ 
οὐ δοκοῦντας μόνον" ἐάν τὲ κατὰ νόμους, ἐάν τε 
ἄνευ νόμων ἄρχωσι" καὶ ἑκόντων, ἢ ἀκόντων. ἢ 
π νόμενοι, ἢ πλουτοῦντες. τούτων ὑ πολογιστέον 
οὐδὲν οὐδαμῶς εἶναι κατ᾽ οὐδεμίαν ὀρϑότητα. ΣΙ. 
Καλῶς. ΞΕΙΝΝ. Καὶ ἐάν τὲ γε ἀποκτιννύντες τινὰς 

ἢ καὶ ἐκβάλλοντες, καϑαίρωσιν ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τὴν πιό- 

λιν, εἴτε καὶ ἀποικίας, οἷον σμήνη μελιττῶν, ἐκπέμ- 

ποντὲς ποι, σμικροτέραν ποιῶσιν" ἢ τινὰς ἐπεισα- 

᾿ )7όμενον ποϑὲν ἄλλους ἔξωϑεν, πολίτας ποιοῦντερ, 

ἢ 2 
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ἐκυ 57 ε' Ὁ Ρ- ΄ χ Ν ᾿ αὐτὴν αὐξωσιν" ξωσπερ ἂν ἐπιστήμῃ καὶ τῷ δικαίῳ 
προσχρώμενοι, σώζοντες, ἐκ χεέρονος βελτίω ποιῶσι 
κατὰ δύναμιν ταύτην τότε καὶ κατὰ τοὺς τοιούτους 
τ ς»ν 3 ; ς ΙΓ 

ὁρους ἡμῖν μόνην ὀρϑὴν πολιτείαν εἶναι ῥητέον. 
με δὲ χλλ λὲ ᾿ 3 ᾿ ’ "δ᾽ 3 : 2 
ὁσας δὲ ἀλλὰς λέγομεν, οὐ γνησίως οὐδ᾽ ὄντως οὔσας 
λεκτέον" ἀλλὰ μεμιμημένας ταύτην, ἀσμένως εὐλό- 

, Σ ἘΠῚ ᾿ Η ᾿ . 2 ἣν τὰς : γους λέγομεν, ἐπὶ τὰ καλλίω, τὰς δὲ ἄλλας ἐπὶ τὸ 
» ο ᾿ ΕἸ ᾿ 

αἰσχίονα μεμιμῆσϑαι. ΣΏ. 7 μὲν ἄλλα, ὦ ξένε, 
, Ὁ ᾿ ͵ “ 

μετρίως ἔοικεν εἰρῆσθαι" τὸ δὲ καὶ ἄνευ νόμων δεῖν 
2 ῇ 32.) ς ν Ἴ ἄρχειν, χαλεπώτερον ἀκούειν ἐῤῥήϑη. ΞΕΙ͂Ν. Σμι- 

2 ᾿ ΕἸ ὌΝ ἥ 
πρόν γ8ὲ ἕφϑης μὲ ἐρόύμδνος, ὦ Σώκρατες. ἔμελλον 

γάρ σε διερωτήσειν ταῦτα. πότερον ἀποδέχῃ πᾶντα, 
2] »“ , -- ἢ, Ἀ. 

ἢ τὸ καὶ δυσχεραίνεις τῶν λεχϑέντων" νῦν δὲ ἠδὴ 
ῳ, ω- “ ον φανερὸν, ὅτι τοῦτο βουλησόμεϑα τὸ περὶ τὴς τῶν 

2! Υ 3 ΄ Φ Υ͂ "» ε -Ὁ 

ἄγευ νόμων ἀρχόντων ὀρϑότητος διελθεῖν ἡμᾶς. 
Ὡ 2) Υ - 

ΣΏ.. Πῶς γὰρ οὐ; ΞΈΝ. Τρόπον μέντοι τινὰ δῆ- 
αι ω Ων 2 Χ ες ω Υ 2 

λον τι τῆς βασιλικῆς ἐστὶν ἡ νομοϑετική" τὸ ὃ 
2 Ἁ , 

ἄριστον, οὔ τοὺς νόμους ἐστὶν ἰσχύειν, ἀλλὰ ἄνδρα 
ν ᾿ μ ’ ΌΣΟΙ, ἂν -ι 

τὸν μετὰ φρονήσεως βασιλικόν. οἷσϑ' ὁπη; ΣΏ. 
δὲν ᾿ - ῳ 2 2] 

Πῇῆ δὴ λέγεις; ΞΕΙ͂Ν. Ὅτε νόμος οὔκ ἂν ποτὲ δύ- 
͵ ᾿ 5 “-- 

γαΐτο τό, τὲ ἄριστον καὶ τὸ δικαιότατον ἀκριβῶς 
ἅμα πᾶσν περιλαβὼν, τὸ βέλτιστον ἐπιτάττειν. αἵ 
γὰρ ἀνομοιότητες τῶν ἀνϑρώπων καὶ τῶν πράξεων, 

Υ »ΡΟ « καὶ τὸ μηδέποτε μηδὲν, ὡς εἰπεῖν ἔπος, ἡσυχίαν ἄ- 
-Ὁ ςι ὦ ω ΕῚ 3 γειν τῶν ἀγνϑοωπίνων, οὐδὲν ἐῶσιν ἁπλοῦν ἐν οὐδε- 

γὲ περὶ ἁπάντων καὶ ἐπὶ πάντα τὸν χρόνον ἀποφαί- 
᾿ 54) «ς« ἴω ο. Α ῳ 

γεσϑαι τέχνην οὐδ᾽ ἡντινοῦν. ταῦτα δὴ συγχωροῦ- 
μέν που; ΣΙ. Τί μήν; ΞΕΝ. Ἰὸν δὲ γε νόμον 

ὡ ψ. τῷ 2. κα ωῳ ᾿ ε; Γ ὁρῶμεν σχεδὸν ἐπ αὐτὸ τοῦτο ξυντείγογτα, ὡσπέρ 



ξεν μήν  ϑοινονθ, “61 
, 9 9 Ἂς α 

τινὰ ἄνϑρωπον αὐϑάδη καὶ ἀμαϑῆ, καὶ μηδὲν ἐῶν» 
Ὁ . ᾿ ς - "“ 9 

τὰ ποιεὲν παρὰ τὴν ξαυτοῦ τάξιν" μηδ᾽ ἐπερωτᾷν 
2 ᾿ ἌΡ ον ᾿ Ἶ 

μηδένα, μηδ᾽ ἂν τι γέον ἀρά τῷ ξυμβαίνῃ βέλτιον, 
9 -ο“ἷὟ 

παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἐπέταξε. ΥΣΜ, ἀληϑῆ. 
ποιξὶ γἐρ ἀτεχνῶς, καϑίπερ εἴρηκας γῦν, ὅ γόμος 

ἡμῖν ἑχάστοις. ΞΈΙΝ. Οὐκοῦν ἀδύνατον εὖ ἔχειν 
πρὸς τὼ μηδέποτε ἁπλᾶ τὸ διαπαντὸς γιγνόμενον 
ἁπλοῦν. Σ. 2. Κινδυγνεύει. ΞΈΝ. Διὰ τί δὴ ποτὶ 

-: - » Υ̓ » 2 

οὖν ἀναγκαῖον νομοϑετεῖ», ἐπειδήπερ οὐκ ὀρϑότα- 
τὸν ὃ νόμος, ἀνευρετέον τοὗτου τὴν αἰτέαγν. ΣΏ. 

Ξ " Ψ .ο»“ 2 Ξ Βιὼ 5 

Τί μὴν; ΞΕΙ͂Ν. Οὐκοῦν καὶ παρ ἡμῖν εἰσέ τινες, 
τ ἣ τὴν 2ὴ , 5 ᾽ 5 , 5 τ 

οἷαι καὶ ἐν ὄλλαις πόλεσιν, ἀϑρόων ἀγνϑρώπων ἀσκὴ- 
’ , , 

σεις, εἴτε πρὸς δρόμον. εἴτε πρὸς ἀλλό τι, φιλονει- 
κίας ἕνεκα; Σ,). Καὶ πάνυ γε πολλαί. ΞΈ!Ν. Φέρε 

“» 5 ᾿ ΠῚ ' , .-Ὁ ἰ γῦν, ἀναλάβωμεν πάλιν μνήμῃ τὰς τῶν τέχνη γυμγα- 
., ΕῚ --: , -“ Ἷ - “-ῳ 

ζόντων ἐπιτάξεις ἐν ταῖς τοίαυταις ἀρχαῖς. Σ.. Τὸ 
"7 »- ες ᾿Εἢ "»οὦοὖἦὟ 3 ᾽ - «ε -Ὡ 

ποῖον; ΞΕΙ͂Ν. Οτι λεπτουργεῖν οὐ» ἐγχωρεῖν ἡγοῦν- 
ται καϑ' ἕνα ἕκαστον, τῷ σώματι τὸ προσῆπον ἑκά- 
στῳ προστάττοντες" ἀλλὰ πουχύτερον οἴονται δεῖν 

ὃς ἐπιτοπολὺ καὶ ἐπὶ πολλοὺς τὴν τοῦ λυσιτελοῦ»γ- 

τὸς τοῖς σώμασι ποιεῖίσθαν τάξι». Σ.Ω. Καλῶς. ΞΈΪΝ. 
Ζιὸ δὴ γε καὶ ἴσους πόνους νῦν διδόντες ἀϑρόοις, 
ε) ᾿ ) - ., τ 

ἅμα μὲν ἐξορμῶσιν, ἅμα δὲ καταπαύουσι δρόμου 
καὶ πάλης, καὶ πάντων τῶν κατὰ τὰ σώματα πόνωγ. 

,.»": Ὡ- » γ' ᾽ , ΣΩ. Ἔστι ταῦτα. ΞΕΙ͂Ν. Καὶ τὸν νομοϑέτην τοί- 
φ Π 4 “ ἰ 3 γὼ 

γυν ἡγώμεϑα, τὸν ταῖς ἀγέλοις ἐπιστατήσοντα τοῦ 

δικαίου πέρν καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους ξυμβολαέων, 
Υ̓ τα, Ὁ ᾿ Γ { ὩΣ ΒΡ 952 ᾿ 

μηποϑ᾽ τ᾿τκανὸν γενησεσϑαι, πᾶσιν ἀϑρόοις προσ- 
9 -Σ ς ς »“ὖΟὋῬ 5 τάττοντα, ἀκριβῶς ἑνὶ ἑκάστῳ τὸ προσῆκον ἀποϑδι- 
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δόναι. ΣΙ. Τὸ γοῦν εἰκός. ΞῈΝ. ᾿Αλλὰ τὸ τοῖς 
πολλοῖς γε, οἶμαι, καὶ ὡς ἐπιτοπολὺ, καὶ πως οὗὕτω- 

σὲ ποαχυτέρως ἑκάστοις τὸν γόμον ϑήσειν, καὶ ἐν 

γράμμασιν ἀποδιδοὺς, καὶ ἐν ἀγραμμάτοις, πατρί- 
οις δὲ ἔϑεσι, γομοϑετῶν. ΣΉ, ᾿Ορϑῶς. ΞΕΝ. Ὃρ- 
ϑῶς μέντοι. πῶὼξ γὰρ ἂν τις ἱκαγὸς γέν οιτ' ἂν ποτε, 

ὦ “Σώκρατες, ὥστε ἀεὶ διὰ βίου παραχαϑήμενος 
ἑκάστῳ, δ ἀκριβείας προστάττειν τὸ προσῆκον; 

ἐπεὶ τοῦτ᾽ ἂν, δυνατὸς ὧν, ὡς οἶμαι, τῶν τὴν βασι- 

λικὴν ὁστισοῦν ὄντως ἐπιστήμην εἰληφότων, σχολὴ 
ποτ᾿ ἂν ἑαυτῷ ϑ εἴτ᾽ ἐμποδίσματα, γράφων. τοὺς λε- 
χϑέντος τούτους γόμουξ.. 5.4). Ἔκ τῶν γῦν γοῦν, 

ὦ ξένε, εἰρημένων. ΞΙΙΝ. Τἤᾶλλον δὲ; γ8, ὦ βέλει- 
στε, ἐκ τῶν μελλόντων φηϑήσεσϑαι. ΣΩ.. Τίνων δή; 
ΞΕΙ͂Ν. Τῶν τοιῶνδε. εἴπομεὲ » γὲρ δὴ πρός γὲ ἡμᾶς 
αὐτοὺς, ἰατρὸν μέλλοντα ἢ καί τινὰ γυμναστικὸν ἄ- 
ποδημεῖν, καὶ ἀπέσεσϑαν τῶν ϑεραπευομένων συ- 
χγὸν, ὡς οἴοιτο, χρόνον, μὴ μνημονεύσειν οἰηϑέντα 
τὰ προσταχϑέντα τοὺς γυμναζομένους ἢ τοὺς κά- 
μροντας, ὑπομνήματα γράφειν ἂν ἐθέλειν αὐτοῖς. 
ἢ πῶς; ΣΏ. Οὕτω. ΞῈΝ. Τί δὲ; εἰ παρὰ δόξαν, 
ἐλάττω χρόνον ἀποδημήσας, ἔλϑοι πάλιν, ἂρ οὐκ 
ὃν, παρ᾽ ἐκεῖνα τὸ γράμματα τολμήσειεν τλιῦποΣ 
τίϑεσθϑαι, ᾿ξυμβαινόντων ἄλλων ἡορίως τοῖς κύ- 
μνουσι, διὰ πνεύματα, ἢ) τι καὶ ἄλλο, σιχρὰ τὴν ἐλ- 

πίδα τῶν ἐκ Ζ]ιὸς ἑτέρως πὼς τῶν εἰωθότων γενό- 
μενα; καρτερῶν δ᾽ ἂν ἡγοῖτο δεῖν μὴ ἐκβαίνειν τὰ 
ἀρχαῖα ποτὲ γομοϑετηϑέντα, μὴτε αὐτὸν προυτάτ- 
τοντὰ ἄλλα, μὴτε τὸν κάμγοντο; ἕτερα τολμῶντα πα- 
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ρὰ τὰ γραφέντα δρῶν" ὡς ταῦτα, ὄντα ἰατρικὰ καὶ 

ὑγιεινά τὰ δὲ ἑτέρως γιγνόμενα, νοσώδη τε καὶ οὐκ 

ἔγτεχνα; ἢ πᾶν τὸ τοιοῦτον ἔν γε ἐπιστήμῃ ξυμ- 

βαῖνον καὶ ἀληϑεὶ τέχνῃ περὶ ἅπαντα, παντάπασυ 

γέλως ἂν ὁ μέγιστος γίγνοιτο τῶν γομοϑετημάτων; 

ΣΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. ΞΕΝ. Τῷ δὲ τὸ δίκαια 

καὶ ἄδικα, καὶ καλὰ καὶ αἰσχρὰ, καὶ ἀγαθὰ καὶ κα- 

κὰ γράψαντι, καὶ ἄγραφα γομοϑετήσαντι ταῖς τῶν 

ἀνϑρώπων ἀγέλαις, ὁπόσαι κατὰ πόλιν ἐν ἑκάσταις 

γομεύονταν κατὰ τοὺς τῶν γραψάντων νόμους, ἂν ὃ 

μετὰ τέχνης γράψας, ἢ τις ἕτερος ὅμοιος ἀφίκηται, 

μὴ ἐξέστω δὴ παρὰ ταῦτα ἕτερα προστάττειν; ἢ 

καὶ τοῦτο τὸ ἀπόῤῥημα, οὐδὲν ἧττον ἂν ἐκείνου τῇ 

ἀληϑείᾳ γελοῖον φαίνοιτο; Σ.2. Τί μήν; ΞΕΙ͂Ν. 

Οἷοϑ᾽ οὖν ἐπὶ τῷ τοιούτῳ λόγον τὸν παρὰ τῶν πολ- 

λῶν λεγόμενον; ΣΏ. Οὐκ ἐννοῶ νῦν γὴ οὕτω. ΞΕΙ͂Ν. 

᾿Ιλλὰ μὴν εὐπρεπής. φασὲ γὰρ δὴ δεῖν, εἴτις γιγνώ- 

σκει παρὰ τοὺς τῶν ἔμπροσϑεν βελτίους γόμους, νο- 

μοϑετεῖν, τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἕχαστον πείσαντα" ἀλ- 

λως δὲ μή. ΣΏ. Τὶ οὖν οὐκ ὀρϑῶς; ΞΕΝ. Ἴσως. 

ἂν δ᾽ οὖν τις μὴ πείϑων βιάζηται τὸ βέλτιον, ἀπό- 

πριναν τέ τοὔνομα τῆς βίας ἔσται. μὴ μέντοι πω" 

περὶ δὲ τῶν ἔμπροσϑεν, πρότερον. 2.4}. Ποῖον δὴ 

λέγεις; ΞΕΝ. Ἂν τις ἄρα μὴ πείϑων τὸν ἰατρευό- 

μενον, ἔχων δὲ ὀρϑῶς τὴν τέχνην, παρὰ τὰ γεγραμ- 

μένα τὸ βέλτιον ἀναγκάζῃ δρᾷν παῖδα, ἤ τινα ἂν- 

 δρα, ἢ καὶ γυναῖκα, τέ τοὔνομα τῆς βίας ἔσται ταὖ- 

της; ἀρ οὐ πᾶν μᾶλλον ἢ τὸ παρὰ τὴν τέχνην λε- 

γόμενον ἁμάρτημα τὸ νοσῶδες; καὶ πάντα ὀρϑῶς 
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εἰπεῖν ἐστι πρότερον τῷ βιασϑέντι περὶ τὸ τοιοῦτον, 
πλὴν ὅτι νοσώδη καὶ ἄτεχνα πέπονϑεν ὑπὸ τῶν βια- 
ἀμ βεηο ἰατρῶν; ΣΏ. ᾿“ληϑέστατα λέγεις. ΞΕΝ. 
τὶ δὲ ἡμῖν δὴ τὸ ταρὸ τὴν πολιτικὴν τέχνην ἁμάρ- 
τημαὰ λεγόμενον» ἐστίν; ἀρ᾽ οὐ τὸ αἰσχρὸν, καὶ τὸ 
κακὸν, καὶ ἄδικον; Σ.Ώ. Παντάπασὶ γε. ΞΕ ΊΝ. 

Τῶν δὴ βιασϑέντων παρὰ τὸ γεγραμμένα. καὶ πά- 
τρία, δρὰν ἕτερα δικαιότερα καὶ ἀμείνω καὶ καλλίω 
τῶν ἐμπρθῦϑεν, μὐὰ ἔῃ τὸν τῶν τοιούτων αὖ ψόγον 

στερὶ τῆς τοιαύτης βίας, ἀρ' ΠΣ" μέλλει μὴ καταγελα- 

στότατος εἶναι πάντων, πάντα αὐτῷ μᾶλλον λεκτέον 

ἑκάστοτε, πλὴν ὡς αἰσχφὼ καὶ ἄδικα καὶ κακὰ πε- 

πόνϑασιν οἱ βιασϑέντες ὑπὸ τῶν βιασαμένων; ὌΜΜΟΝ 

“ἀληϑέστατα λέγεις. ΞΈΝ. ̓ 4λλ ἄρα, ἐὰν μὲν πλού- 

σιος ὃ βιασάμενος ἢ ἦ, δίκαια": ἂν δ᾽ ἄρα πένης, ἀ- 

δικα τὰ βιασϑέντα ἐστέν; ἢ. κἂὲν πείσας κἂν μὴ 
σεείσας τὶς, πλούσιος ἢ πένης, ἢ κατὰ γράνματα 1) 

παρὰ γράμματα, δρᾷ τὰ ξύμφορα, τοῦτον δεῖ καὶ 
σερὶ ταῦτα τὸν ὅρον εἶναι, τόν γε ἀληϑινώτατον 
ὀρϑῆς πόλεως διοικήσεως, ὃν ὃ σοφὸς καὶ ἀγαϑὸς 

ἀνὴρ διοικήσει τὸ τῶν ἀρχομένων. ὥσπερ ὃ κυβερ- 
γήτης, τὸ τῆς νεὼς καὶ γαυτῶν ἀεὶ ξυμφέρον παρα- 
φυλάττων, οὐ γράμματα τιϑεὶς, ἀλλὰ τὴν τέχνην 
γόμον παρεχόμενος, σώζει τοὺς συνναύτας" οὕτω 
χοαὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον παρὰ τῶν 
οὕτως ἄρχειν δυναμένων ὀρθὴ γίγνοιτ᾽ ἂν πολιτεία, 
τὴν τῆς τέχνης ῥώμην τῶν γόμων παρεχομένων κρεέτ- 
τω. καὶ πάντα ποιοῦσι τοῖς ἔμφροσιν ἄρχουσιν» 
οὖκ ἔστιν ἁμάρτημα, μέχρι πὲρ ἂν ἕν μέγα φυλάτ- 



νιον; ΡΟΙΙΤΊΤΟΥ 5 ἐλ ν δϑϑ 
Ὁ 5 

τῶσι, τὸ μετὰ νοῦ καὶ τέχνης δικαιότατον ἀεὶ δια- 
"“ο - “ἢ Εν 3 τ 

γέμοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει" σώζειν τὲ αὐτοὺς οἷοί τϑ 
[Ὶ 5 . ὦν τ 

ὦσι, καὶ ἀμείνους ἐκ χειρόνων ἀποτελεῖν κατὰ τὸ 
͵ Ἔ » »Σ» ἄς: - Π οι -ἷ 

δυνατόν. Σ.Ώ. θὺυκ ἔυτ' ἀντενπεῖν παρά γε ἃ νῦν 
Ν ΕἸ »Σ5ἷ 3 ᾽ 

εἴρηται ΞΕΝ. Καὶ μὴν καὶ πρὸς ἐκεῖνα οὐδὲ ἀγ- 
- . ᾿ -Ὁ Ξ ᾿ δ ΠΗ . ἢ 37 

τιῤῥητεον ΣΙΣ Τὰ ποῖα εἶπες; ΞΈΝ. “ὃς οὐκ ἂν 

ποτὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ὡντιγωγνοῦν, τὴν τοιαύτην λαβὸν 
ἐπιστήμην, οἷόνι᾽ ἂν γεγοιτὸ μετὰ νοῦ διοικεῖν πό- 

ΕῚ ' ει 

λιν ἄλλω περὶ σμικρὸν τὸ καὶ ὀλίγον καὶ τὸ ἕν 
ἔστι ζητήτεο» τὴν μέαν ἐκείνην πολιτείαν τὴν ὀρϑὴν, 

Ἶ 2]. ἡ Υ . [ 

τος δ᾽ ἄλλας μιμήματα ϑετέον, ὥσπερ καὶ ολίγον 

πρότερον ἐθῥήϑη" τὰς μὲν, ἐπὶ τὰ καλλίονα, τὰς 
. στιν " Ρ ᾽ Υ̓͂ - 

δὲ, ἐπὶ τὰ αιυχέω μιμουμένας ταύτην. ΣΏ. Πῶς 
Ὁ 2 7 2 τ ῖ 2] -- 

τί τοῦτ᾽ εἴρηκας; οὐδὲ γὰρ ἄρτι δῆϑεν κατέμαϑον 
περὺ τῶν μιμημάτων. ΞΈ Ν. Καὶ μὴν οὐ φαῦλόν γε, 

" Ὡ- 5 -Ὃ- Π 

ἂν κινήσας τὶς τοιοῦτον τὸν λόγο» αὐτοῦ καταβάλῃ, 
Ἂ ν ι , χω } εἶ 7 ς , 

καὶ μὴ διελθὼν ἐνδεέξηται τὸ νυνὲ γιγγόμενον ἁμάρ- 
9 “" :} »- - Υ 

τημᾶ περὶ αὐτός. Σ,Ώ. Ποῖον δὴ; ΞΕΝ. Ἰοιόνδὲ 
-ο “Ὁ 3 ’ “οΥ̓́ 32 Π - ἢ 

τι δεὶ γε ζητεῖν, οὐ πάνυ ξύνηϑες, οὐδὲ ῥᾷδιον 
- ᾿ Υ̓ η “- 3 

ἰδεῖν" ὅμως μὴν πειρώμεϑα λαβεῖν αὐτό. φέρε γάρ' 
ο ς ου 2, ᾿ “ ᾿ 

ὀρϑῆς ἡμῖν μόνης οὔσης ταύτης τῆς πολιτείας, ἣν 
' Ξ ϑ (ἡ ; 3 ρ -. 

εἰρήκαμεν, οἰσϑ'᾽ ὅτι τὸς ἄλλας δεῖ τοῖς ταύτης συγ- 
2 ἐ ῳ ΓΦ 

γράμμασι χρωμένας, οὕτω σώζεσθαι, δρώσας τὸ 
γῦν ἐπαινούμενον, καίπερ οὐκ ὀρϑότατον ὄν; ΣΩ. 
“Τὸ ποῖον; ΞΕΝ. Τὸ παρ τοὺς νόμους μηδὲν μη- 
δένα τολμᾷν ποιεῖν τῶν ἐν τῇ πόλεις τὸν τολμῶντα 
δὲ, θανάτῳ ζημιοῦσϑαν καὶ πᾶσι τοῖς ἐσχάτοις. 

Ὁ 2 , “» 7) 

καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὀρθότατα καὶ κἀλλιστ᾽ ἔγον, ὡς δεὺ- 
9 Α 3 ΄-ὉὉ δ -" ι τ ΕΝ « Ἂς τερον, ἐπειδὰν τὸ πρῶτον τὶς μεταθῇ τὸ νῦν δὴ ῥη 
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ϑέν. ᾧ δὲ τρόπῳ γεγονός ἐστι τοῦτο ὃ δὴ δεί ὑτερον 
ἐφήσαμεν, διαπερανώμεϑα. ἦ γάρ ΣΩ. Πάνυ] 
μὲν οὖν. ΞΕΝ. Εἰς δὴ τὰς εἰκόνας ἐπανίωμεν πά- 
λιν, αἷς ἀναγκαῖον ἀπεικάζειν ἀεὶ τοὺς βασιλικοὺς 
ἄρχοντας... ΣΏ. Ποίας; ΞΕΝ. Τὸν γενγαῖον κυ 

βερνήτην, καὶ τὸν ἑτέρων πολλῶν ἀντάξιον Ἰειτρόν," 
κατίδωμεν γὰρ δὴ τι σχῆμα ἐν τούτοις αὐτοῖς πλα-᾿ 
σάμενοι. ΣΏ. Ποῖόν τι; ΞΕΝ. Τοιόνδε, οἷον εἰ, 
πάντες περὶ αὐτῶν διανοηϑείη μεν ὅτι δεινότατα ὕπ᾽ 
αὐτῶν πάσχομεν. ὃν μὲν γὰρ ἂν ἐθελήσωσιν ἡμῶν, 
«τούτων ἑκάτεροι σώζειν, ὁμοίως δὴ σώζουσιν" ὃν, 
δ᾽ ἀν λωβᾶσϑαι βουληϑῶοι , λωβῶνται, τέμνοντες, 
καὶ καίοντες " καὶ προστάττοντες ἀναλώματα φέρειν, 
παρ᾽ ἑαυτοὺς, οἷον φόρους" ὧν σμικρὼ μὲν εἰς τὸν. 
κάμνοντα καὶ οὐδὲν ἀναλίσκουσι, τοῖς δ᾽ ἄλλοις αὖ-' 

τοΐ τε καὶ οἱ οἰκέται χρῶνται. καὶ δὴ καὶ τελευτῶγ-, 
τὲς, ἢ παρὶ ξυγγενῶν, ἢ παρὰ τινῶν ἐχϑρῶν τοῦ 
κάμνοντος χρήματα μισϑὸν λαμβάνοντες ἀποκτιραὶ 

γνύασιν. οἵ τὶ αὖ κυβε θνῆται μὺ οἰα ἕτερα τοιαῦται 
ἐργάζονται" καταλιπόντες τε ἕκ τινος ἐπιβουλῆς ἕν᾿ 

ταὶς ἐναγωγιῖς ἐρήμους, καὶ σφάλματα ποιοῦντες 
ἐν τοῖς πελάγεσιν, ἐχβάλλουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν,, 

Ἐπ ἐἶθν κακουργοῦσιν. εἰ δὴ ταῦτα διανοηϑένα! 

» βο υλευσαίμεϑα περὶ αὐτῶν βουλὴν τινα, τοὔ- 
τῶν τῶν τεγνῶν μηκέτι δπιτρέπειν ἄρχειν. αὐτοκρά-' 
τορι μηδετέρᾳ, μὴτ᾽ οὖν δούλων, μήτ᾽ ἐλευϑέρων" 
ξυλλέξαι δὲ ἐκκλησίαν ἡμῶν αὐτῶν, ἢ ξύμπαντα τὸν 
δῆμον, ἢ τοὺς πλουσίους μόνον" ἐξεῖναι δὲ καὶ ἰδι- 
τῶν καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν περὶ τὲ πλοῦ καὶ ̓

 
Ι 

᾿ 
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ερὺ νόσων γνώμην ξυμβυλλεῦϑαι, καϑότι χρὴ τοὺς 

αρμάκοις ἡμᾶς καὶ τοῖς ἰατρικοὶς ὀργάνοις πρὸς 

οὺς κάμνοντας χρῆσϑαι" καὶ δὴ καὶ τοῖς πλοίοις 

τὸ αὐτοὺς καὶ τοῖς ναυτικοῖς ὀργάνοις εἰς τὴν τῶν 

πλοίων χφείαν, καὶ περὶ τοὺς κινδύνους τοὺς τὲ πρὸς 

αὐτὸν τὸν πλοῦν, ἀνέμων καὶ ϑαλάττης πέρι, καὶ 

πρὸς τὰς τοῖς λῃσταῖς ἐντεύξεις " καὶ ἐὰν ναυμαχεῖν 

ἄρα δέῃ που μακροῖς πλοίοις πρὸς ἕτδρα: τοιαῦτα. 

τὰ δὲ τῷ πλήϑει δόξαντα περὶ τούτων, εἴτε τινῶν 

ἰατρῶν καὶ κυβερνητῶν, εἶτ᾽ ἄλλων ἰδιωτῶν ξυμβου- 

ϑευσγτών: γράψαντας ἐν κύρβεσι τισὶ καὶ στήλαις, 

τὰ δὲ καὶ ἄγραφα πάτρια ϑεμένους ἔϑη, κατὰ ταῦτ᾽ 

ἠδη τὸν ἔπειτα χρόνον ναυτίλλεσθαι, καὶ τὰς τῶν 

περ ύχτων ϑεραπείας ποιεῖσϑαι. «242. Κομιδὴ γ8 

εἴρηκας ἄτοπα. ΞΈΝ. Κατ ἐνιαυτὸν δὲ ΜΕ ἄρχον» 

τὰς καϑίστασθαι τοῦ πλήϑους, εἶτε ἐκ τῶν πλουσέ- 

ὧν, εἴτε ἐκ τοῦ δήμου παντὸς, ὃς ἂν κληρούμενος 

λαγχάνῃ. τοὺς δὲ καταστάντας ὄφχοντας, ἄρχειν 

κατὰ τὸ γράμματα, κυβερνῶντας τὰς ναῦς, καὶ τοὺς 

κάμνοντας ἰωμένους. ΣΩ. Ταῦτ᾽ ἔτι χαλεπώτερα. 

ΞῈΝ. Θεῶ δὴ καὶ τὸ μετὰ ταῦτα ἑπόμενον. ἐπει- 

δὰν γὺρ δὴ τῶν ἀρχόντων ἑκάστοις ὃ ἐνιαυτὸς ἐξελ- 

ϑῃ, δεήσει, δικαστήρια καϑιστάντας ἀνδρῶν, 2) 

τῶν πλουσίων ἐκ προκχρέσεως, ἢ ξύμπαντος αὖ τοῦ! 

δήμου, τοὺς λαχόντας εἰς τούτους εἰσάγειν τοὺς ἂρ- 

ξαντας, καὶ εὐθύνειν" κατηγορεῖν δὲ τὸν βουλόμε- 

γον, ὡς οὔ κατὰ τὸ γράμματα τὸν ἐνιαυτὸν ἐκυβέρ- 

ψὴσε τὰς γαῦς, οὐδὲ κατὰ τὰ παλαιὰ τῶν προγόνων 

ἔϑη. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὺ τῶν τοὺς κάμγογο 
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τας ἰωμένων. ὧν δ᾽ ἂν "αταψηφισϑῇ, τιμᾷν ὃ, τι 
χρὴ 7 Ἔπθεεν αὐτῶν τινες, ἢ ἀποτίνειν. 2... Οὐκ- 
οὔν ὅγε ϑέλων καὶ ἑκὼν ἐν τοῖς τοιούτοις ἄρχειν, δι- 
καιότατ᾽ ἂν ὅτιοῦν πάσχοι καὶ ἀποτίνοι. ΞΈΪ. Καὶ 
τοένυν ἔτι δεήσει ϑέσθαι τόμον ἐπὶ πᾶσι τούτοις, 
ὧν τις κυβερνητικὴν καὶ τὸ ναυτικὸν, ἢ τὸ ρλν. 
καὶ ἐδ ΘΕῚΚν ἀλήϑειαν τ περὸ πνεὐματά τε καὶ ϑερμὼ 
καὶ ψυχον ζητῶν ν νονο νότος ἜΘΙΣ τιὶ γράμματα, 
καὲ σοφιξόμενος ὁτιοῦν περὶ τὺὶ τοιαῦτα" πρῶτον 
μὲν, μὴτε ἰατρικὸν αὐτὸν μήτε κυβερνητικὸν ὄνο- 
μάξειν, ἀλλὰ μετεωρολόγον ἀδολέοχην τινὰ ὥρη 
στὴν" εἶθ᾽ ὡς διαφϑείροντα ἄλλους γύθθους, καὶ 
ἀνατεεέϑοντα ἐπιτέϑεσθαι πυβερνητικῇ καὶ ἰατρικῇ, 
μὴ κατιὶ νόμους, ἀλλ αὐτοχράτορας ἄρχειν τῶν 
πλοίων καὶ τῶν νοσούντων, χθαψάμενον εἰσάγειν 
τὸν βουλόμενον, οἷς ἔξεστιν, εἰς δὴ τι δικαστήριον. 
ἂν δὲ παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ γεγραμμένα δόξη 
πείϑειν εἶτε νέους, εἴτε πριαβύναις κολάζειν τοῖς 
ὁσχάτοις. οὐδὲν γὰρ δεῖν τῶν γόμων εἶναι δαφιιιες 
ρον. οὐδένα γὰρ ἀγνοῖεν τό, τε ἰατρικὸν καὶ τὸ ὑ- 
γιεινὸν, οὐδὲ τὸ κυβερνητικὸν καὶ ναυτικόν. ἐξεῖ- 
γαι γὴρ τῷ ἐπ ἰομένῳ, μανϑάνειν γεγραμμένα καὶ 
πάτρια ἔϑη κείμενα ταῦτα δὴ περί τς ταύτας τὰς 
ἐπιστήμας εἰ, γέγνοιτο οὕτως, ὡς λὲν ομεν, ὦ Σώκρα- 
τες, καὶ ΟΥΘΙΣΡΉ ΜΗΝῚ καὶ ξυμπάσης ἡστινουοῦν ϑη- 
ρθευτικῆς, καὶ γοαφικῆς ξύπϑον ὃ ὁτιοῦν μερῦς, μι- 
μητικῆς, καὶ ΤΑΤΟΡΉΕ, καὶ ξυνόλης ὅποιαοοῦν 
σκευουργίας; ἢ καὶ 2ΈΒΡΜΘΣ: καὶ τῆς περὶ τὰ φυ- 
τὰ ξυγόλης τέχνης" ἢ καί τινα ἱπποφορβέαν αὖ χκα- 



᾿ 

9.}.500.8.Ὁ. ῬΟΙΙΤΊΙΘΟΥΞ. 269 

τὰ συγγράμματα ϑεασαίμεϑα γιγνομένην , ἢ σὺμ- 
πᾶσαν ἀγελαιοκομικὴν, ἢ μαντικὴν, ἢ πῶν δ, τι 
μέρος διακονικὴ περιξίληφεν, ἢ πεττείαν, ἢ ξύμπα- 
σαν ἄρι ϑμητικὴν ψιλὴν, εἴτε ἐπίπεδον, εἴτε ἐν βά- 
ϑεσιν, εἴτε ἐν τάχεσιν οὖσάν που" περὲ ἅπαντα 

τοῦτα οὕτω πραττόμενα, τί ποτ᾽ ἂν φανείη, κατὰ 
τὶ συγγράμματα γιγνόμενα καὶ μὴ κατὰ τέχνην; 
ΣΩ. Ζῆλον ὅτι πᾶσαί τὸ αἱ τέχναι παντελῶς ἂν ἀ- 

πόλοιγϑ᾽ ἡμῖν, καὶ οὐδὲ εἰσαῦϑις γένοιτ᾽ ἄν ποτε 
διὰ τὸν ἀποκωλύοντα τοῦτον ζητεῖν νόμον. ὥστϑ 
ὁ βίος, ὧν καὶ νῦν χαλεπὸς, εἰς τὸν ὙΠ  τῇ ἐκεῖνον 

ἀβίωτος γίγνοιτ᾽ ἂν τοπαρώπαν». ΞΕΝ. Τί δὲ τόδε; 
εἰ κατὰ συγγράμματα μὲν ἀναγκάζοιμεν ἕκαστον 
γίγνεσθαν τῶν εἰρημένων, καὶ τοῖς συγγράμμασιν 
ἐπιστατεῖν ἡμῶν τὸν χειροτονηϑέντα, ἢ λαχόντα ἐκ 
τύχης" οὗτος δὲ, μηδὲν φροντίζων τῶν γραμμάτων, 
ἢ κέρδους ἕνεκα τινὸς, ἢ χάριτος ἐδίας, παρὰ ταῦ- 

τα ἐπιχειροῖ δρᾷν ἕτερα, μηδὲν γινώσκων; ἄρα οὗ 
τοῦ κακοῦ τοῦ πρύσϑεν μεῖζον ἂν ἔτι τοῦτο γέγνοι- 
τὸ κακόν; ΣΏ. ᾿ληϑέστατά γε. ΞΕΝ. Παρὰ γὰρ, 
οἶμαι, τοὺς νόμους τοὺς ἐκ πείρας πολλῆς κειμένους, 

κα τινῶν ξυμβούλων ἕκαστα χαριέντως ξυμβουλευ- 
σώντων καὶ ξυμπεισάντων ϑέσθϑαι τὸ πλῆϑος, ὃ πα- 
γοἱ ταῦτα τολμῶν δρᾷν, ἁμαρτήματος ἁμάρτημα 
πολλαπλάσιον ἄπεργας ζόμενος, ἀνατρέποι πᾶσαν ἂν 
πρᾶξιν ἔτει μειζόνως τῶν ξυγγραμμάτων. ΣΩ. Πῶς 
δ΄ οὐ μέλλει; ΞΈῈΝ. Ζιὰ ταῦτα δὴ τοῖς περὶ ὅτου- 
οὖν νόμους καὶ ξυγγράμματα τιϑεμένοις, δεύτερος 
πλοῦς, τὸ παρὰ ταῦτα μὴτε ἕνα μήτε πλῆϑος μηδὲν 
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μηδέποτε ἐᾷν δρᾷν μηδ᾽ ὁτιοῦν. ΣΩ. "Ορϑῶς. 
ΞΈΝ. Οὐκοῦν μιμήματα μὲν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη 
τῆς ἀληϑείας, τὰ παρὰ τῶν εἰδότων εἰς δύναμιν 8ἷ- 

ναΐ γεγραμμένα. ΣΏΩ. Πῦς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Καὶ μὴν 

τὸν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως πολιτικὸν, εἰ με- 
μνήμεϑα, ποιήσειν τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς τὴν αὑτοῦ 
πρᾶξιν, τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα, ὃπό- 
ταν ἄλλ᾽ αὐτῷ βελτίω δόξῃ παρὰ τὰ γεγραμμένα ὑφ᾽ 
αὑτοῦ καὶ ἐπεσταλμένα ἀποῦσι τισίν. ΣΩ. Ἔφα- 
μὲν γάρ. ΞΕ. Οὐκοῦν ἀνὴρ δστισοῦν εἷς, ἢ πλῆ- 
ϑὸς δτιοῦν, οἷς ἂν νόμοι κείμενοι τυγχάνωσι, πα- 
ρὼ ταῦτα ὃ, τι ἂν ἐπιχειρήσωσι ποιεῖν ὡς βέλτιον, 
ἕτερον ὃν, ταὐτὸν δρῶσι κατὼ δύναμιν ὅ ὅπερ ὃ ἀλη- 
ϑινὸς ἐκεῖνος. Σ,Ώ. Πάνυ ἊΣ οὔν. ΞΕΝ. ΨΚ οὖν 

εἰ μὲν ἀνεπιστήμονες ὄντες τὸ τοιοῦτον δρῷεν, μὲύ- 
μεῖσϑαι μὲν ἂν ἐπιχειροῖμεν τὸ ἀληϑὲς, μιμοῖντ' 
ἂν μέντοι πᾶν κακῶς" εἰ δ᾽ ἔντεχνοι, τοῦτο οὐκ ἕ- 
στιν ἔτι μίμημα, ἀλλ αὐτὸ τὸ ἀληϑέστατον ἐκεῖνο. 
ΣΩ. Πάντως που. ΞΕΝ. Καὶ μὴν ἕμπροσϑὲν γε 
ὡμολογημένον ἡμῖν κεῖται, μηδὲν πλῆϑος μηδ᾽ ἣν. 
τιγοῦν λαβεῖν δυνατὸν εἶναι τέχνην. ΣΏ. Κεῖταν 
γὰρ οὖν. ΞΈΝ. Οὐκοῦν εἰ μέν ἐστι βασιλικὴ τις 
τέχνη, τὸ τῶν πλουσίων πλῆϑος καὶ ὃ ξύμπας δὴ“ 
μος οὐκ ἂν ποτε λάβοι τὴν πολιτικὴν ταύτην ἐπι- 

στήμη ν. ΣΩ,. Πῶς γὰρ ἂν; ΞΕΝ,. 4εῖΐ δὴ τὰς του- 

αὑτὰς γε, ὡς ἔοικε, μάν ὅς εἰ μέλλουσι καλῶς 

τὴν ἀληϑινὴν ἐκείνην τὴν τοῦ δνὸς μετιὲ τέχνης ἄρχον-, 

τὸς πολιτείαν εἰς δύναμιν μιμήσεσθαι, μηδέποτε, 

κειμένων αὐτοῖς τῶν νόμων, μηδὲν ποιεῖν παρὰ τὰ 
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γεγραμμένα καὶ πάτρια ἔϑη. «ΣΏ. Κύλλιστα εἰρη- 
Ἐπ ΤῸ 2! ε ’ ᾿ » 

κας. ΞΈΪ. Ὅταν ἀρα οἵ πλούσιοι ταύτην μιμῶν- 
ται, τότε ἀριστοκρατέαν καλοῦμεν τὴν τοιαύτην πο- 
λιτείαν" ὁπόταν δὲ τῶν νόμων μὴ φροντέζωσιν, ὃ- 
λιγαρχίαν. ΣΏ. Κινδυνεύει, ΞΈΝ. Καὶ μὲν ὅὃπό- 

ΕἸ πον » ἊἍ1 ’ 
ταν αὖϑις εἷς ἄρχῃ κατὰ νόμους, μιμούμενος τὸν 

᾿ - 2 2 

ἐπιστήμονα, βασιλέα καλοῦμεν, οὐ διορίζοντες ὁνό- 
3 ΒλῚ - « 

ματι τὸν μετ ἐπιστήμης ἡ) δόξης κατὰ νόμους μο- 
ἜΠΕΝ 3 Ε 

γαρχοῦντα. Σ.. Κινδυνεύομεν. ΞΈΪ. Οὐκοῦν 
Π ᾿ 2 νὴ 2) 

κἄν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὧν εἷς ἀρχῇ», πάντως 
᾿ ϑνν 3 . 2 ᾿ 4 

τό γε ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς, καὶ οὐδὲν ἕτερον, 
3 οἡ . ᾿ Π 9 "Ὁ -Ὁ 

προσρηϑήσεται" δὲ α δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν γῦν 
- εἰ [ ΡΥ ΞΘΞΘ 

λεγομένων πολιτειῶν, Ἐν μόνον γόγογεν. ΖΣ.Ώ.. .Εοὐ- 
-ω 3 

χε γοῦν. ΞΕΝ. Τὶ δ᾽ ὁτὰαν μήτε κατὰ γόμους μήτε 
γτ 7 “Ὁ 

κατὰ ἔϑη πράττῃ τὶς εἷς ἄρχων, προσποιῆταν δὲ, 
] ᾿ 3) ᾿ ᾿ 
ὥσπερ ὁ ἐπιστήμων, ὡς ὅρα παρὰ τὰ γεγραμμένα 

ἤ “η , ᾿ ͵ 2 " ν᾿ 5) 

τόδε βέλτιστον ποιητέον, ῃ δέ τις ἐπιϑυμία καὶ ἀ- 
ο ᾿ « ᾿ “- 

γνοια τούτου τοῦ μιμήματος ἡγουμένη" μῶν οὔ τό- 
τὸ τὸν τοιοῦτον ἕκαυτον τύρανγο» κλητέον; ΧΣ'Ώ. 
! Ὧ Ὡ μοι Ἁ Π 

1ἰ μήν; ΞΕΝ. Οὕτω δὴ τὑραννός τε γέγονε, φα- 
ν Ἂν 

μὲν, καὶ βασιλεύς" καὶ ὀλιγαρχία, καὶ ἀριστοκρα- 
τία, καὶ δημοκρατία " δυσχεραγάντων τῶν ἀνϑρώ- 
πων τὸν ἕνα ἕκαστον μόναρχον, καὶ ἀπιστησάντων 

᾿ -λ ΒῚ αἷ 2! Ρ.Ὶ ἢ 

μηδένα τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄξιον ἂν γενέσθαι ποτὲ, 
τ ἢ ᾿ 5 ι ωὭ ὥστε ἐϑέλειν καὶ δυνατὸν εἶναι, μετὰ ἀρετῆς καὶ 

2 ν [:] ’ 
ἐπιστήμης ἄρχοντα, τιὰ δίκαια καὶ ὁσια διανέμειν 
“Φ Ὁ »" “" ἣ ν ᾿ ϑ [ ΕῪ 

ὀρϑῶς πᾶσι, λωβᾶσθαι δὲ καὶ ἀποκτινγύναν καὶ 
- [« ᾽ν “ἃἧἯς Π ς -ο“οΦ 2 ᾿ν 

κακοῦν ὃν ἂν βουληϑῇ ἑκάστοτε ἡμῶν. ἐπεὶ γενό- 
2.95 τ ᾿ ΕῚ “ἽΡ̓ Ἶ ’ Χ Ν μενόν γ ἂν οἷον λέγομεν, ἀγαπᾶσθαΐξ τε ἂν, καὶ 
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οἰκεῖν διακυβερνῶντα εὐδαιμόνως ὀρϑὴν ἀκριβῶς 
μόνον πολιτείαν. ΣΏ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. νῦν δὲ 
78 ὅτε οὐκ ἔστι γιγνόμενος, ὡς δὴ φαμὲν, ἐν ταῖς ἢ 
πόλεσι βασιλεὺς, οἷος ἐν σμήνεσιν ἐμφύεται, τό, τε. 

πῶμα εὐθὺς καὶ τὴν ψυχὴν διαφέρων εἷς, δεῖ δὴ 
συνελϑόντας ξυγγράμματα γράφειν, ὡς ἕοικε, μετα- 
ϑέοντας τὰ τῆς ἀληϑεστάτης πολιτείας ἔχνη. ΣΩΣ 

Κινδυνεύει. ΞΕΙ͂Ν. Θαυμάζομεν δῆτα, ὦ Σώκρα- 
τες, ἐν ταῖς τοιαύταις πολιτείαις ὅσα ξυμβαίνειν γέ- 
γνεσϑαι κακὴ, καὶ ὅσα ξυμβήσοται, τοιαύτης τῆς 
κρηπῖδος ὑποκειμένης αὐταῖς, τῆς κατὰ γράμματα 
καὐ ἔϑη, μὴ μετὰ ἐπιστήμης, πραττούσης τὸς πρά- 
ἕξεις; ἑτέρα προσχρωμένη, παντὲ κατάδηλος ὡς πάντ᾽ 
ἂν διολέσειε τιὲ ταύτη γιγνόμενα. ἢ ἐκεῖνο ἡμῖν 
ϑαυμαστέον μᾶλλον, ὡς ἰσχυρόν τι πόλις ἐστὶ φύΞ, 

σεν; πάσχουσαν γὰρ δὴ τοιαῦτα αἵ πόλεις νῦν χρό- 
νον ἀπέραντον, ὅμως ἕνιαΐ τινὲς αὐτῶν μόνιμοΐ τὸ Ι 

εἰσὶ καὶ οὐκ ἀνατρέπονται" πολλαὶ μὴν ἐνίοτε, κα-᾿ 
ϑάπερ πλοῖα καταδυόμενα, διόλλυνται, καὶ διολώ-, 
λασι, καὶ ἔτι διολοῦνται, διὰ ἫΝ τῶν κυβερνητῶν. 
καὶ ναυτῶν μογϑηρίαν, τῶν περὶ τὰ μέγιστα μεγί-, 
στὴν ἄγνοιαν εἰληφότων, οἕ περὶ τὰ πολιτικιὶὶ κατὶ Ι 
οὐδὲν γινώσκοντες, ἡγοῦνται κατὰ πάντα σαφέστα- 
τὰ πασῶν ἐπιστημῶν ταύτην εἰληφέναι. ΣΩ. λη- 
ϑέστατα. ΞΈΝ. Τίς οὖν δὴ τῶν οὐκ ὀρϑῶν πολι- 
τειῶν τούτων," ἥκιστα χαλεπὴ συζῆν, πασῶν χαλε- 

πῶν οὐσῶν, καὶ τίς βαρυτάτη, δεῖ τι κατιδεῖν ἡμᾶς." 
καίπερ πρός γε τὸ νῦν προτεϑὲν ἡμῖν, πάρεργον 

Π 2 ᾿ 9 3. 5 Α ἢ 2) τ 33. λεγόμενον, οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἴς γὲ τὸ ὁλον, ὕσως ἀπαγϑ, 
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ἕνεκα τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν χάριν, ΣΩΏ. 
Ζεΐ. πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Τὴν αὐτὴν τοίνυν φασὶ, 
τριῶν οὐσῶν, ἀὐλωνὴν διαφερόντως ἅμα καὶ ῥῴάστην 
γίγνεσθαι. «ΣΩ. Πῶς φῇς; ΞΈΙΝ. Οὐκ ἄλλω;, 

πλὴν μοναρχίαν φημὶ, καὶ ὀλέγων ἀρχὴν καὶ πολ- 
λῶν, εἶναι τρεῖς ταὗτας ἡμῖν λεγομένας τοῦ »ῦν ἐπι- 
κεχυμένου λόγου κατ ἀρχάς. Σ.). Ἦσαν γὰρ οὖν. 

ΞῈΝ. Ταύτας τοίνυν δίχα τέμνοντες μίαν ἑκάστην, 
ξξ ποιῶμεν, τὴν ὀρϑὴν χωρὶς ἀποκρίναντες τούτων 
ἑβδόμην. ΣΏ. Πῶς οὖν; ΞΈΝ. Ἐκ μὲν τῆς μμ- 

ψαρχίας, βασιλικὴν καὶ τυραννικὴν" ἐκ δ᾽ αὖ τῶν 
μὴ πολλῶν, τὴν τε εὐώνυμον ἔφαμεν ἀριστοκρατίαν 
καὶ ὀλιγαρχίαν. ἐκ δ᾽ αὖ τῶν πολλῶν, τότε μὲν ἅ- 
σιλὴν ἐπονομάζοντες ἐτέϑεμεν δημοκρατίαν, νῦν δὲ 
αὖ καὶ ταύτην ἡμῖν ϑετέον ἐστὲ διπλῆν. ΣΩ. Πῶς 
δή; καὶ τίνι διαιροῦντες ταύτην; ΞΈΝ. Οὐδὲν 

διαφέροντι τῶν ἀλλων, οὐδ᾽ εἰ τοὔνομα ἤδη δι- 
«λοῦν ἐστι ταύτης" ἀλλὰ τό γε κατὰ νόμους ἄρχειν 

καὶ παρανομεῖν, ἔστι καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις. 
ΣΩ. Ἔστι γὰρ οὖν. ΞΈΪΝ. Τότε μὲν τοίνυν τὴν 
ὀρϑὴν ζητοῦσι, τοῦτο τὸ τμῆμα οὐκ ἣν χρήσιμον, 

ὡς ἐν τοῖς πρόσϑεν ἀπεδείξαμεν: ἐπειδὴ δὲ ἐξείλο- 
μὲν ἐκείνην, τὰς δ᾽ ἄλλας ἔϑεμεν ἀναγκαίας, ἐν 
ταύταις δὴ τὸ παράνομον καὶ ἔννομον ἑκάστην δι- 
χοτομεῖ τούτων. ΣΏ. Ἔοικε τούτου νῦν ῥηϑέντος 
τοῦ λόγου͵Τ ΞΕΝ. Ιοναρχία τοίνυν ζευχϑεῖσα μὲν 
ἐν γράμμασιν ἀγαϑοῖς, οὕς νόμους λέγομεν, ἀρίστη 
πασῶν τῶν ἕξ' ἄνομος δὲ, χαλεπὴ, καὶ βαρυτάτη 
ξυνοικῆσαι. (ΣΏ. Κινδυγεύει. ΞΕΙ͂Ν. Τὴν δέ γε 

Ῥυν. Ος ΤΥ; 5 
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τῶν μὴ πολλῶν, ὥσπερ ἑνὸς καὶ πλήϑους τὸ ὀλέγον 
μέσον, οὕτως ἡγησώμεσα μέσην ἐπ᾽ ἀμφότερα. 
τὴν δ᾽ αὖ τοῦ πλήϑους, κατὰ πάντα ἀσϑενῆ, καὶ 
μηδὲν μήτε ἀγαϑὸν μήτε κακὸν μέγα δυναμένην, ὡς 
σιρὸς τὰς ἄλλας" διὰ τὸ τὰς ἀρχὲς ἐν ταύτῃ διανε- 
»ἐμῆσϑαι κατὰ σμικρὰ εἰς πολλοὺς. διὸ γέγονε πα- 
σῶν μὲν νομίμων τῶν πολιτειῶν οὐσῶν τούτων χει- 
θίστη, παρανόμων δ᾽ οὐσῶν ξυμπασῶν, βελτίστη. 
καὶ ἀκολάστων μὲν πασῶν οὐσῶν, ἐν δημοκρατίᾳ 
ϑικᾷ ζῇν" χοσμίων δ᾽ οὐσῶν, ἥκιστα ἐν ταύτῃ βιω- 
τέον. ὃν τῇ πρώτῃ δὲ, πολὺ πρῶτόν τε καὶ ἄρι- 
στον" πλὴν τῆς ἑβδόμης. πασῶν γὰρ ἐκείνην γε 
ἐκχριτέον, οἷον ϑεὸν ἐξ ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ἄλλων 
πολιτειῶν. Σ.. Φαίνεται ταῦϑ' οὕτω γίγνεσϑαΐ τε 
καὶ ξυμβαίνειν" καὶ ποιητέον ἧπερ λέγεις. ΞῈΝ, 
Οὐκοῦν δὴ καὶ τοὺς κοινωνοὺς τούτων τῶν πολιτει- 
ὧν πασῶν, πλὴν τῆς ἐπιστήμονος, ἀφαιρετέον, ὡς 
οὐκ ὄντας πολιτικοὺς, ἀλλὰ στασιαστικούς. καὶ εἰ- 
δώλων" μεγίστων προστιάτας ὄντας, καὶ αὐτοὺς εἶναι 
τοιούτους" μεγίστους δὲ ὄντας μιμητὰς καὶ γόητας, 
μεγίστους γίγνεσθαι τῶν σοφιστῶν σοφιστάς. Σ.Ώ, 
Ἱζινδυνεὺει τοῦτο εἰς τοὺς πολιτικοὺς λεγομένους 
περιεστράφϑαι τὸ ῥῆμα ὀρϑότατα. ΞΈΝ. Εἶεν. 
τοῦτο μὲν ἀτεχνῶς ἡμῖν, ὥσπερ δυᾶμα- καϑάπερ 
ἐβῥέϑη νῦν δὴ, κενταυρικὸν ὁρᾶσϑαι καὶ σατυρι- 
κόν τινὰ ϑίασον, ὃν δὴ χωριυτέον ἀπὸ πολιτικῆς 
εἴη τέχνης" νῦν δ᾽ οὕτω πάνυ μύγις ἐχωρίσϑη. ΣΙ. 
Φαίνεται. ΞΕ ΙΝ. Τούτου δ᾽ ἕτερον ἔτι χαλετιώτε- 
θοὸν ἀεέπεται τῷ ξυγγενὲς τε. ὁμοῦ τ᾽ εἶναι μᾶλλον 
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τῷ βασιλικῷ γένει καὶ δυσκαταμαϑητότερον. καὶ 
μοι φαινόμεθα τοὺς τὸν χρυσὸν καϑαίρουσι πάϑος 
ὅμοιον πεπονϑέναι. Σὰ. Πῶς; ΞΈΝ. Γὴν που 
καὶ λέϑους καὶ πόλλ᾽ ἄττα ἕτερα ἀποκρίνουσι κᾳ- 
κεῖνον πρῶτον οἵ δημιουργοί" μετὰ δὲ τοῦτο λείπε- 
ται ξυμμεμιγμένα τὰ ξυγγενῆ τοῦ χρυσοῦ, τίμια, 
καὶ πυρὸ μόνον ἀφαιρετὼ, χαλκὸς καὶ ἄργυρος" 
ἔστι δ᾽ ὅτε καὺὴ ἀδάμας. μετὰ βασάνων ταῖς ἕἑψήσε- 
σι μόγις ἀφαιρεϑέντα, τὸν λεγόμενον ἀκήρατον χρυ- 
σὸν εἴασεν ἡμᾶς ἰδεῖν αὐτὸν μόνον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. Σ Ώ. 
«Δέγεται γὰρ οὖν ταῦτα οὕτω γίγνεσϑαι. ΞΈΝ. 
Κατὰ τὸν αὐτὸν τοίνυν λόγον ἔοικε καὶ νῦν ἡμῖν τὼ 
μὲν ἕτερα καὶ ὁπόσα ἀλλότρια, καὶ τὰ μὴ φίλα, πο- 
λιτικῆς ἐπιστήμης ἀποκεχωρίσϑαι, λεέπεσθαε δὲ τὰ 

τίμια καὶ ξυγγενῆ. τούτων δ᾽ ἐστί που στρατη γέροι 
καὶ δικαστικὴ, ὅση βασιλικῇ κοινωνοῦσα ῥητορεία, 
καὶ πείϑουσα τὸ δίκαιον, ξυνδιακυβερνᾷ τὰς ἐν 
ταῖς πόλεσι πράξεις, ἃ δὴ τινι τρόπῳ ὁᾷστα τὶς ὦ- 

πομερίζων, δείξει γυμνὸν καὶ μόγον ἐκεῖνον καϑ' 
αὑτὸν τὸν ζητούμενον ὑφ᾽ ἡμῶν. ΣΩ. 4ἢλον ὅτι 
τοῦτό πη δρᾷν πειρατέον. ΞΕΙΝ. Πείρας μὲν τοἶ- 

γυν ἕνεκα φανερὸς ἔσταν: διὰ δὲ μουσικῆς αὐτὸν 
ἐγχειρητέον δηλῶσαι. καί μοι λέγε. ΣΏ. Τὸ ποῖ- 
ον; ΞΕΝ. "Μουσικῆς ἔστι που τὶς ἡμῖν μάϑησις, 
καὶ ὅλως τῶν περὶ χειροτεχνέας ἐπιστημῶν; ΣΙ ΩΣ 
Ἰδόπου ΑΝ, ἥν δέ; τὸ δ᾽ αὐ, τούτων ἡντινοῦν 
εἴτε δεὶ μαψέξεψει ἡμᾶς, εἶτε μὲ)» πότερα φήσομεν 
ἐπιστήμην αὖὺ καὶ ταύτην εἰναΐ, τινα περὶ αὐτὼ 

ταῦτα; ἢ πῶς; Σ.Ώ. Οὕτως εἶναι φήσομεν. ΞΕ. 

; Ὁ 2 
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Οὐκοῦν ἑτέραν ὁμολογήσομεν ἐκείνων εἶναι ταύτην; 
ΣΏ. ναίέ. ΞΈΪ. Πότερα δ᾽ αὐτῶν οὐδεμίαν ἄρ- 
χειν δεῖν ἄλλην ἄλλης; ἢ ἐκείνας ταύτης; ἢ ταύτην 
δεῖν ἐπιτροπεύουσαν ἄρχειν ξυμπασῶν τῶν ἄλλων ; 
ΣΏ. Ταύτην ἐκείνων, τὴν, εἰ δεῖ μανϑάνειν ἢ μή. 
ΞΈΝ. Τῆς μανϑανομένης καὶ διδασκούσης ἄρα σὺ 
γ) ἀποφαΐνῃ δεῖν ἡμῖν ἄρχειν. ΣΏ. Σφόδρα γε. 
ΞῈΝ. Καὶ τὴν, εἰ δεῖ πεέϑειν ἄρα, ἢ μὴ, τῆς δυ- 
γαμένης πείϑειν. ΣΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΕΝ. Εἶεν. 
τίνι τὸ πειστικὸν οὖν ἀποδώσομεν ἐπιστήμῃ πλή- 
ϑους τε καὶ ὄχλου, διὸ μυϑολογίας, ἀλλὰ μὴ διὰ 
διδαχῆς; Σ.. Φανερὸν οἶμαν καὶ τοῦτο ῥητορικῇ 
δοτέον ὄν. ΞΕΙΝ. Τὸ δ᾽, εἴτε διὰ πειϑοῦς, εἴτξε 
διά τινος βίας δεῖ πράττειν πρός τινας ὅτιοῦν, ἢ 

καὶ τοπαράπαν ἔχειν, τοῦτ᾽ αὖ ποίᾳ προσϑήσομεν 
ὀπιστήμῃ; 1Σ.Ώ. Τῇ τῆς πειστικῆς ἀρχούσῃ καὶ λε- 
κτικῆς. ΞΕΝ. Εἴη δὲ οὐκ ἂν ἄλλη τὶς, ὡς οἶμαι, 
σπλὴν ἡ τοῦ πολιτικοῦ δύναμις. .Σ.Ώ.. Καἀλλιστ᾽ εἴρη- 

κας. ΞΕΝ. Καὶ τοῦτο μὲν ἔοικε ταχὺ κεχωρίσϑαε 
σολιτικῆς τὸ ῥητορικὸν, ὡς ἕτερον εἶδος ὃν, ὑπηρε- 
τοῦν μὴν ταύτῃ. Σ.Ώ. ναί. ΞῈΝ. Τί δὲ περὶ τῆς 
τοιᾷσδ᾽ αὖ δυνάμεως διανοητέον; «ΣΣιΏ. Ποίας; 

ΞΕΙΝ. Τῆς, ὡς πολεμητέον ἑκάστοις οἷς ἂν προελώ- 

μεϑα πολεμεῖν" εἴτε αὐτὴν ἄτεχνον, εἴτε ἔντεχνον 

ἐροῦμεν; ΣΩ. Καὶ πῶς ἂν ἄτεχνον διανοηϑεῖμεν, 
ἣν γε ἢ στρατηγικὴ καὶ πᾶσα ἢ πολεμικὴ πρᾶξις 
πράττει; ΞΕΝ. Τὴν δ᾽ εἴτε πολεμητέον, εἴτε διὰ 
φιλέας ἀπαλλακτέον, οἵαντε καὶ ἐπιστήμονα διαβου- 
λεύσασϑαι, ταύτης ἑτέραν ὑπολάβωμεν, Ὁ τὴν αὖ- 
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τὴν ταύτῃ; ΖΣ. Τοῖς πρόσϑεν ἀναγκαῖον ἕπομέ- 
γοίσιν, ἑτέραν. ΞΕΙΝ. Οὐκοῦν ἄρχουσαν ταύτην 
αὐτῆς ἀποφανούμεϑα, εἴπερ τοῖς ἔμπροσθέν γε ὑ- 
ποληψόμεϑα ὁμοίως. ΣΏ. Φημί. ΞΈΝ. Τίν οὖν 
ποτὲ καὶ ἐπιχειρήσομεν οὕτω δεινῆς καὶ μεγάλης τέ- 
χνης ξυμπάσης τῆς πολεμικῆς δεσπότιν ἀποφαΐνε- 
σϑαι, πλὴν γε δὴ τὴν ὄντως οὖσαν βασιλικὴν; ΣΏ. 

Οὐδεμίαν ἄλλην. ΞΕΝ,. Οὐκ ἄρα πολιτικὴν ϑήσο- 
μεν, ὑπηρετικὴν γὲ οὖσαν, τὴν τῶν στρατηγῶν ἐπι- 

στήμην. ΣΏ. Οὐκ εἰκός. ΞΕΝ Ἴϑι δὴ, καὶ τὴν 
τῶν δικαστῶν τῶν ὀρϑῶς δικαζόντων -“ϑεασώμεϑα 
δύναμιν. ΣΏ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕ Ν. ᾿Αρ᾽ οὖν ἐπι- 
πλέον τὶ δύναται τοῦ περὶ τὰ ξυμβόλαια, πάνϑ᾽ ὅ- 
πόσα κεῖται νόμιμα παρὰ γνομοϑέτου βασιλέως πα- 
ραλαβοῦσα, κρίνειν, εἰς ἐκεῖνα σκοποῦσα, τά τὲ 
δίκαια ταχϑέντωα εἶναι καὶ ἄδικα; τὴν αὑτῆς ἰδέαν 
ἀρετὴν παρεχομένη, τοῦ μὴήϑ'᾽ ὑπό τινων δώρων, 
μήϑ᾽ ὑπὸ φόβων, μήτε οἴκτων, μήϑ᾽ ὑπό τινος ἀλ- 

λης ἔχϑρας μηδὲ φιλίας ἡττηϑεῖσα, παρὰ τὴν τοῦ 
ψομοϑέτου τάξιν ἐθέλειν ἂν τὰ ἀλλήλων. ἐγκλήματα 
διαιρεῖν; ΣΏ. Οὔκ: ἀλλὰ σχεδὸν ὅσον εἴρηκας, 
ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάμεως ἔργον. ΞΕΙΝ. Καὶ τὴν 

τῶν δικαστῶν ἄρα ῥώμην ἀνευρίσκομεν οὐ βρφιλιη 
Ἐπὴν οὖσαν, ἀλλὰ νόμων φύλακα, καὶ ὑπηρέτιν ἐ- 
κείνης. Σ,). ᾿[Ἐοικέ γε. ΞΕΝ. Τό γε δὴ κατανοη- 
τέον, ἰδόντι ξυμπάσας τὰς εἰρημένας ἐπιστήμας, ὅτι 

πολιτικὴ τις αὐτῶν οὐδεμία ἐφάνη. τὴν γὰρ ὅν τως 
οὖσαν βασιλικὴν, οὐκ αὐτὴν δεῖ πράττειν, ἀλλὰ ἄρ- 
χειν τῶν δυναμένων πράττειν, γινώσκουσαν τὴν ἂρ" 
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χὴν τὲ καὶ δρμὴν τῶν μεγίστων ἐν τοῖς πόλεσιν, ἐγ- 
καιρίας τὲ πέρι καὶ ἀκαιρίας" τὰς δ᾽ ἄλλας τὰ 

προυταχϑέντα δρᾶν. ΣΩ,.. ᾿Ορϑῶς. ΞΈῈΈΝ. Διὰ ταῦ- 
τα ἄρα, ἃς μὲν ὄρτι διεληλύϑαμεν, οὔτε ἀλλήλων 
οὔϑ᾽ αὑτῶν ἄρχουσαι, πὲρὶ δέ τινα ἰδίαν αὐτῆς οὖ- 
σὰ ἑκάστη πρᾶξιν, κατὰ τὴν ἰδιότητα τῶν πράξεων 
τοὔνομα δικαίως εἴληφεν ἴδιον. Σ.Ω.. Εἴξασι γοῦν. 
ΞΖΕΪΝ. Τὴν δὲ ἁπασῶν τε τούτων ἄρχουσαν, καὶ τῶν 
γόμων καὶ ξυμστάντων τῶν κατὰ πόλιν ἐπιμελουμέ- 
γὴν, καὶ πάντα ξυνυφαίνουσαν ὀρϑότητα τοῦ κοι- 
γοῦ τῇ ἀλήσει περιλαβόντες τὴν δύναμιν αὐτῆς, προσ- 
ἀγορεύοιμεν δικαιότατ᾽ ἂν, ὥς ἔοικ, πολιτικήν. 
ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΈΝ. Οὐκοῦν δὴ καὶ κατὰ τὸ 
τῆς ὑφαντικῆς παράδειγμα βουλοίμεϑ᾽ ἂν Ἐπεξελ- 
ϑεῖν αὐτὴν νῦν, ὅτε καὶ πάντα τὰ γένη τὰ κατὰ πό- 
λιν δῆλα ἡμῖν γέγονε; ΣΩ. Καὶ σφόδρα γε. ΞΈΝ. 
Τὴν δὴ βασιλικὴν συμπλοκὴν, ὡς ἔοικε, λεκτέον 
ποία τ᾽ ἐστὲ, καὶ τίνι τρόπῳ συμπλέκουσα, ποῖον 
ἡμῖν ὕφασμα ἀποδίδωσι. Σ.Ώ. 4ῆλον. ΞΕΝ. τ 
χαλεπὸν ἐγδεόξασϑαι πρᾶγμα, ἀναγκαῖον ἄρα ΤῊ 
γεν, ὡς φαίνεται. ΣΏ. Πάντως γ8ὲ μὴν ῥητέον. 

ΞΕ Ν. Τὸ γὰρ ἀρετῆς μέρος, ἀρετῆς εἴδει διάφορον 
εἶναι τινὰ τρόπον, τοὶς Ἔξ λόγους ἀμφισβητικοῖς 

«οἱ μάλ᾽ εὐεπίϑετον πρὸς τὸς τῶν πολλῶν δύξας. 

ΣΩ. Οὐκ ἔμαϑον. ΞΈΝ. ᾿41λλ ὧδε πάλιν. ἀνδρίαν 
“ὰρ οἶμαί σε ἡγεῖσθαι μέρος ἕν ἀρετῆς ἡμὶν ξέναι. 
ΣΏ. Πάνν 7ε- ΞΕΝ. Καὶ μὲν σωφροσύνήν γε, ἂν- 

δροίας μὲν ἕτερον, ἕν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο μόριον ἧς 

καἀκεῖγο. Σ,Ώ. Ιγαί. ΞΈΪΝ. Τούτων δὴ πέρι ϑαυ- 
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μαστόν τινὰ λόγον ἀποφαίνεσϑαι τολμητέον. “Σ.2. 
» - ς 2 ᾿ ι Γ "1 

Ποῖον; ΞΕΝ. Ὡς εστὸν κατα δὴ τινα τρόπον εὖ 

" . Ἂ ! 37 ς ὖ , Υ͂ ΒΩ 

μάλα πρὸς ἀλλήλας ἔχϑραν καὶ στάσιν ἐναντίαν 8- 

χοντε ἐν πολλοῖς τῶν ὄντων. 22. Πῶς λέγεις; 

»ιὰν 3 3 , ᾿ 3 “ἷ΄Ἷ ΄“ἦ ἢ 

ΞΕΝ. Οὐκ εἰωϑότα λόγον οὐδαμῶς. πᾶντα γὰρ 

ΕῚ Α ») " ᾿ “ο“. 5» “ ᾿ ᾿ 

οὖν δὴ ἀλλήλοις τὰ. γε τὴς ἀρετῆς μόρια λέγεταὲ που 

φίλια. Σ). Νναί. ΞῈΝ. Σκοπῶμεν δὴ, προσχόντες 
Υ ῳ- εἸ 

« - ) ο- 

τὸν νοῦν εὖ μάλα, πότερον οὕτως ἁπλοῦν ἐστι τοῦ- 

το, ἢ παντὸς μᾶλλον αὐτῶν ἔχον διαφορὰν τοῖς ξυγ- 

γενέσιν ἐστί. ΣΙ. ναὶ, λέγοις ἂν πῆ σκεπτέον. 

᾽ ν -᾿ ᾿ »ο ε ι ᾿ 

ἜΞΕΝ. Ἔν τοῖς ξύμπασι χρὴ ζητεῖν οσὰ καλιὶὰ μὲν λέ- 
5» Π 2 πδος ὦ ᾿ ᾿ Π 3 μ 3» 

γομεν, εἰς δύο δ᾽ αὐτὰ τίϑεμεν ἐναντία ἀλλήλων εἶ- 
’ 

εὐ 

δη. ΣΙΩ. .“4ἐγε τὶ σαφέστερον. ΞΕΝ. ᾿Οξύτητα καὶ 

τάχος, εἴτε κατὰ σώματα, εἴτε ἔν ψυχαῖς, εἴτε κα- 

᾽ Ὁ Π , 5. ὦ , ΕῚ ᾿ 

τὰ φωνῆς φορὰν, εἴτε αὐτῶν τούτων, εἴτ᾽ ἐν εἰδώ- 

λοις ὄντων, ὁπόσα μουσικὴ μιμουμένη καὶ ἔτι γρα- 
" Ι] , Ξ ' τ ) , , 

φικὴ μιμήματα παρέχεται" τουτῶν τινὸς ἐπαινέτης 
᾿ 3 ᾿ ͵ ; 2) Α ) 

εἴτε αὐτὸς πώποτε γέγονας, εἴτε ἄλλον παρὼν ὅπαι- 
᾽ - Ἴ ῃ ΕῚ 

γοῦντος ἤσϑησαι; Σ,Ώ. ΤΊ μὴν; ΞΕΝ. Ἢ καὶ μνή- 
, [7 39 ᾿ -- ᾽ ς 

μην ἔχεις οντινὰ τρόπον αὐτὼ δρῶσιν ἐν δκάστοις 

τούτων; ΣΩ. Οὐδαμῶς. ΞΕΝ. ᾿Αρ᾽ οὖν δυνατὸς 
, ει 

-Ὁ 

αὐτὸ ἂν γνοίμην, ὥσπερ καὶ διανοοῦμαι, διὰ λό- 
2 

2.» -- ΄ 

γων ἐνδείξασϑαΐ σοι; ΣΏ. Τί ὃ ὄν; ΞΕΝ. Ῥᾳ- 
, ς -Ὁ 

-Ὁ 

διον ἔοικας ἡγεῖσϑαν τὸ τοιοῦτον' σκοπώμεθα δ᾽ 
ΕῚ 3 , »" ’ - ι 

οὖν αὐτὸ ἐν τοῖς ὑπεναντίοις γένεσι. τῶν γὺρ δὴ 

πράξεων ἐν πολλαῖς καὶ πολλάκις ἑκάστοτε τάχος καὺ 

σφοδρότητα καὶ ὀξύτητα διανοήἡσεώς τε καὶ σώμα- 
2 « -“ ο .- ἢ 

τος, ἔτι δὲ καὶ φωνῆς, οτὰν ἀγασϑῶμεν, λέγομεν 

3 5 -Ὁ - 
Υ - -“- 

αὐτὸ ἐπαινοῦντες, μιᾷ χρώμενοι προσρησὲν Τῇ τῆς 

ες τζόοτενς π--οοςς .. 
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ἀνδρίας. ΣΩ. Πῶς; ΞΕΝ. ᾿Οξὺ καὶ ἀνδρεῖον πρῶ- 

τόν που φαμὲν, καὶ ταχὺ καὶ ἀνδρικὸν, καὶ σφο- 
δοὸν ὡσαύτως" καὶ πάντως ἐπιφέροντες τοὔνομα ὃ 

λέγω κοινὸν πάσαις ταῖς φύσεσι ταύταις, ἐπαινοῦ- 

μὲν αὐτάς. ΣΏ. διαί. ,.Ξ ΕΝ. τί δέ; τὸ τῆς ἤρε- 

μαίας α ὐ γενέσεως εἶδος ἁ ἀρ οὐ πολλάκις ἐπηνέσαμεν 

ἐν πολλαῖς τῶν πράξεων; ΣΩΏ. Καὶ ἀγύδον γ8. 

ΞΈΝ. μῶν οὖν τἀναντία λέγοντες ἢ περὶ ἐκείνων, 

τοῦτο φϑεγγόμεϑα; ΣΏ. Πῶς; ΞΕΝ. Ὡς ἡσυ- 
γχαϊά που φαμὲν ἑκάστοτε καὶ αὠφρονικα, περί τε 
διάνοιαν πράττομεν ἀγασϑέντες, καὶ κατὰ τὸς πρά- 
ἕεις αὖ βραδέα καὶ μαλακὰ, καὶ ἔτι περὶ φωνὰς γι 
γγόμενα λεῖα καὶ βαρέα, καὶ πᾶσαν ῥυϑμικὴν κίνη- 
σιν, καὶ ὅλην μοῦσαν ἐν καιρῷ βραδυτῆτι προσχρω- 
μένην . οὗ τὸ τῆς ἀνδρίας ἀλλὰ τὸ τῆς κοσμιότητος 
ὑγομα ἐπιφέρομεν αὐτοὺς ξύμπασιν. ΣΩ. “4ληϑέ- 
στατα. ΞΈΪ. Καὶ μὲν ὁπόταν αὖ γε ἀμφότερα γί- 

γνηται ταῦτα ἡμῖν ἄκαιρα, μεταβάλλοντες ἑκάτερα 
αὐτῶν ψέγομεν, ἐπὶ τἀναντία πάλιν ἀπονέμοντες 
τοῖς ὀνόμασι. Σ,Ώ. Πῶς; ΞΕΙ͂Ν. ᾿Οξύτερα μὲν αὖ- 

τὸ γιγνόμενα τοῦ καιροῦ καὶ ϑάττω, καὶ σκληρότε- 
φαι φαινόμενα, ὑβριστικὰ καὶ μανικὰ λέγοντες " τὰ 
δὲ βαρύτερα καὶ βραδύτερα, καὶ μαλακώτερα, δε- 
λὲ καὶ βλακικά. καὶ σχεδὸν ὡστοπολὺ ταῦτά τὲ 
καὶ τὴν σώφρονα φύσιν, καὶ τὴν ἀνδρίαν τὴν τῶν 
ἐναντίων, οἷον πολεμίας διαλαχούσας στάσιν ἰδέας, 

οὔτ᾽ ἀλλήλαις μιγνυμένας ἐφευρέσκομεν ἐν ταῖς περὶ 
τὸ τοιαῦτα πράξεσιν, ἔτι τε τοὺς ἐν ταῖς ψυχαῖς αὖ- 

τὰς ἴσχοντας, διαφερομένους ἀλλήλοις ὀψόμεϑα, 
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ἐὰν μεταδιωκώμεν. ΣΩ. Ποῦ δὴ λέγεις; ΞΈΝ.. 
Ἔν πᾶσί τε δὴ τοὗτοις, οἷς νῦν εἴπομεν, ὡς εἰκός 75, 
καὶ ἐν ἑτέροις πολλοῖς. κατὰ γὰρ, οἶμαι, τὴν αὐὖ- 
τῶν ἑκατέροις ξυγγένειαν, τὰ μὲν ἐπαινοῦντες, ὡς 

οἰχεῖα σφέτερα, τὰ δὲ τῶν διαφόρων ψέγοντες, ὡς 

ἀλλότρια, πολλὴν εἰς ἔχϑραν ἀλλήλοις καὶ πολλῶν 
πέρυ καϑέσταντιι. Σ.Ώ. Κινδυνεύουσι. ΞΕ Ν. Παι- 
διὰ τοίνυν αὕτη γέ τις ἡ διαφορὰ τοὑτων ἐστὶ τῶν 
διδῶν" περὶ δὲ τὰ μέγιστα νόσος ξυμβαΐνει πασῶν 
ἐχϑίστη γίγνεσθαι ταῖς πόλεσι. Σ.Ώ., Περὶ δὴ ποῖα 
φής; ΞΈΝ. Περὶ ὅλην, ὧσγε εἰκὸς, τὴν τοῦ ζὴν 

παρασκευήν. οἱ μὲν γὰρ δὴ διαφερόντως ὄντες κό- 
σμιοι, τὸν ἡσύχιον ἀεὶ βίον ἕτοιμοι ζῇν, αὐτοὺ καϑ' 
αὑτοὺς μόνοι τὶ σφέτερα αὐτῶν πράττοντες, οἴχου 
τε αὖ πρὸς ἅπαντας οὕτως ὁμιλοῦντες, καὶ πρὸς τὰς 
ἔξζωϑεν πόλεις ὡσαύτως ἕτοιμον ὄντες τρόπον τινὰ 
ἄγειν εἰρήνην. καὶ διὰ τὸν ἔρωτα δὴ τοῦτον, ἄκαυ- 
ρότερον ὄντα ἢ χρῆν, ὅταν ἃ βούλονται πράττωσιν, 
ἔλαϑον αὐτοί τε ἀπολέμως ἴσχοντες, καὶ τοὺς νέους 

ὡσαύτως διατιϑέντες" ὄντες τε ἀεὶ τῶν ἐπιτιϑεμέ- 

ψων. ἐξ ὧν οὔκ ἐν πολλοῖς ἑ ἔτεσιν αὐτοὶ καὶ παῖδες 

καὺ ξύμπασα ἡ πόλις ἀντ᾽ ἐλευϑέρων πολλάκις ἕλα- 

ϑὸον αὑτοὺς γενόμενοι δοῦλοι. ΣΩ. Χαλεπὸν δἶπες 

καὶ δεινὸν πάϑος. ΞΕ... Τί δ᾽ οἵ πρὸς τὴν ἂν- 

δρέαν μάλλον ῥέποντες, ἀρ᾽ οὐκ ἐπὶ πόλεμον ἀεΐ τι- 
γα τὺς αὑτῶν ξυντείγοντες πόλεις, διὰ τὴν τοῦ τοι- 

οοὕτου βίου σφοδροτέραν τοῦ δέοντος ἐπιϑ ὑμίαν, εἰς 
ἔχϑραν πυλλοῖς καὶ δυνατοῖς κοτάστοχαος, }) πάμ- 
παν διώλεσαν ἢ δούλας αὖ καὶ ὑποχειρίους τοῖς 



« 

ἐχϑροῖς ὑπέϑεσαν τὰς αὑτῶν πατρίδας; ΣΩΏ. Ἔστι 

καὶ ταῦτας, ΞΈΝ. Πῶς οὖν μὴ φῶμεν ἐν τούτοις 

ἀμφότερα τιὶ γένη πολλὴν πρὸς ἄλληλα ἀετξὶ καὶ τὴν 

μεγίστην ἔσχειν ἔχϑραν καὶ στάσιν. ΣΙ Οὐδιμῶς 

ὡς οὐ Ὁ Ομ. ΞῈΝ. Οὐκοῦν ὅπερ ἐσκοποῦμεν 

κατ ἀοχὰς, ἀνευρήκαμεν, ὅτι μόρια ἀρετῆς οὐ αὐ 

κρὰ ἀλλήλοις διαφέρεσϑον ΦΡθΒιΣ καὶ δὴ καὶ τοὺς 

ἔσχοντας ἀν ν τὸ αὐτὸ τοῦτο. (54). Κινδυνεὺε- 

τον. ΞΈΝ. 1όδε τοίνυν αὐ λάβωμεν. 542. Τὸ 

ποῖον; ΞΕ Ν. γ 5 που τῶν συνϑετικῶν ἐπιστημῶν 

πρᾶγμα ὁτιοῦν τῶν αὐτῆς ἔργων, κἂν ἢ τὸ ἀθαμε 

τατον, ἑκοῦσα ἐκ μοχϑηρῶν καὶ χφηστῶν τινῶν ξυν- 

ἰστησιν. ἢ πᾶσα ἐπιστήμη πανταχοῦ τὰ μὲν “ ἱ 

χϑηρ οἱ εἰς δύναμιν ἀποβάλλει, τὰ δ᾽ ᾿αρόλ είν καὺ 

τι χφηστι ἢ ἔλαβεν. ἐκ τούτων δὲ, καὶ ὁμοίων καὶ 

ἀνομοίων ὄντων, πάντ᾽ εἰς Ἐν αὐτὰ ξυνάγουσα, μίαν 

τινι δύναμιν καὶ ἐδέαν δημιουργεῖ. ΣΏ.. Τί μὴν; 

ΞΈΝ. Οὐδ᾽ ἄρα ῇ κατα φῦσιν ἀληθῶς οὖσα ἡμῖν 

πολιτικὴ “μηδέποτε ἑ ἐκ χρηστῶν καὶ κακῶν ἀνϑρώπων 

ἐκοῦσα εἶναι συστήσηται τινὰ πόλιν" ἀλλ᾽ εὔδηλον 

ὅτι παιδείᾳ πυῶτον βισανιεῖ" μετὰ δὲ τὴν βάσανον! 

αὖ τοῖς δυναμὲ νοις παιδεύειν καὶ ὑπηρετεῖν πρὸς 

τοῦτο αὐτὸ παραδώσει, προσυδννουσα καὶ ἐπισταῖ- 

τοῦσα αὐτὴ καϑάπερ ὑφαντικὴ τοὺς τε ξαίνουσε 

καὶ τοῖς τἀλλα προπαραυκενάζουσιν ὅσα πρὸς τὴν 

πλέτι» αὐτῆς, ξυμπυρακολουϑοῦσα προστάττει καὶ 

ἐπιστατεῖ" τοικχῦτο δὴ ἑκάστοις ἐν δρονῦ ὕσα τὰ ἔργα 
Ν] -ἦΎ΄ 

ἀποτελεῖν, οἷα ἂν ἐπιτήδεια ἡγῆται πρὸς τὴν αὐ- 

τῆς εἰναι ξυμπλοκὴν. 122. Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕΝΝ 
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Ταὐτὸν δὴ μοι τοῦϑ᾽ ἡ βασιλικὴ φαΐνεται, πᾶσι 
τοὶς κατὰ νύμον παιδευταῖς καὶ τροφεῦσι, τὴν τῆς 
ἐπιστατικῆς αὕτη δύναμιν. ἔχουσα, οὐκ ἐπιτρέπειν 
ἀσκεῖν ὃ, τι μὴ τις πρὸς τὴν αὐτῆς ξύγκρασιν ἅπερ- 
7 υὐόμεναν), ἦϑός τι πρέπον ἀποτελεῖ. ταῦτα δὲ 

μόνα παρακελεύεσθαι παιδεύειν, καὶ τοὺς μὲν μὴ 
δυναμένους κοινωνεῖν ἡϑους ἀνδρείου καὶ σώφρο- 
γος, ὅσά τε ἄλλα ἐστὲ τείνοντα, πρὸς ἀρετὴν, ἀλλ᾽ 

εἰς ἀϑεότητα καὶ ὕβριν καὶ ἀδικέαν ὑπὸ κακῆς βέᾳ, 
φύσεως ἀπωϑούμενα, ϑανάτοις τὲ ἐκβάλλει καὶ φυ- 
γαΐς καὶ ταῖς μεγίσταις κολάζουσα ἀτιμίαις. ΣΏ. 

«“ἐγεται γοῦν πως οὕτω. ΞΈΝ. Τοὺς δ᾽ ἐν ἀμαϑέᾳ 

τ᾿ αὖ καὶ ταπεινότητι πολλῇ κυλινδουμένοις, εἰς τὸ 
δουλικὸν ὑποζεύγνυσι γένος. Σ᾿ Ορδότατα. ΞΕ Ν. 
Τοὺς λοιποὺς τοίνυν ὅσων αἵ φύσεις ἐπὲὶ τὸ γενναῖ- 
ον ἱκαναὶ, παιδείας τυγχάνουσαι, καϑίστασϑαιυ, 

καὶ δέξασθαι μετὰ τέχνης ξύμμιξιν πρὸς ἀλλήλας, 
τούτων τὰὺς μὲν ἐπὶ τὴν ἀνδρίαν μᾶλλον ξ υντεινού- 
σας, οἷον στημονοφυὲς νομίσας αὐτῶν εἶναι τὸ στε- 
ρεὸν ἦὖϑος, τὰς δὲ ἐπὲ τὸ κόσμιον, πιονέ τε καὶ μα- 

λακῷ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα κροκώδει διανήματι προσ- 
χοωμένας, ἐναντία δὲ τεινούσας ἀλλήλαις, πειρᾶ- 

ται τοιόνδε τινὰ τρόπον ξυνδεῖν καὶ ξυμπλέκειν, 

Σ.. Ποῖον δή; ΞΕΝ. Πρῶτον μὲν κατὰ τὸ ξυγγε- 

γὲς, τὸ ἀεξιγεγὲς ὃν τῆς ψυχῆς αὐτῶν μέρος ϑείῳ ξυν- 
ἀρμοσαμένη δεσμῷ μετὰ δὲ τὸ θεῖον, τὸ ζωογε- 
γὲς αὐτῶν αὖϑις ἀνθρωπίνοις. ΣΏΩ. Πῶς τοῦτ᾽ εἶ- 

πες αὖ; ΞΕΙΝ. Τὴν τῶν καλῶν καὶ δικαίων πέρε 
καὶ ἀγαϑῶν, καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων ὄντως οὖσαν 
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ἀληϑὴ δόξαν μετὰ βεβαιώσεως, ὅπόταν ἐν ταῖς ψυ- 
χαῖς ἐγγίγνηται, ϑείαν φημὶ ἔν δαιμονίῳ γίγνεσϑαν 

γένει. Σ'Ώ. Πρέπει γοῦν οὕτω. ΞΕΝ. Τὸν δὴ πο- 
λιτικὸν καὶ τὸν ἀγαϑὸν γομοϑέτην ἀρ᾽ ἴσμεν ὅτι 
προσήκει μόνον δυνατὸν εἶναι τῇ τῆς βασιλικῆς μού- 
σῇ τοῦτο αὐτὸ ἐμποιεῖν τοῖς ὀρϑῶς μεταλαβοῦσι 
παιδείας, ος ἐλέ ἔγομεν γῦν δή; ΣΏ. Τὸ γοῦν εἶἷ- 
κός. ΞΕῈΝ. Ὃς δ᾽ ἂν δρᾷν γε, ὦ “Σώκρατες, ἀδυ- 

ῬαΤῇ τὸ τοιοῦτον, μηδέποτε τοῖς νῦν ζητουμένοις 
ὀνόμασιν αὐτὸν προσαγορεύωμεν. ΣΏ.. ᾿Ορϑύότατα. 

ΞΈΝ. Τὶ οὖν; ἀνδρεία ψυχὴ λαμβανομένη τῆς τοι- 
αὐτης ἀληϑείας, ἀρ οὐχ ἡμεροῦται, καὶ τῶν δικαίΐ- 
ὧν μάλιστα οὕτω κοινωνεῖν ἂν ἐθελήσειε; μὴ μετα- 
λαβοῦσα δὲ, ἀποκλίνει μᾶλλον πρὸς ϑηριώϑη τινὰ 
φύσιν; ΣΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΞΈΝ. Τί δέ; τὸ τῆς 
κοσμίας φύσεως, ἄρ᾽ οὐ τούτων μὲν μεταλαβὸν τῶν 
δοξῶν, ὄντως σῶφρον καὶ κόσμιον, ὥς γε ἐν πολι- 
τείᾳ, γίγνεται; μὴ κοινωγῆσαν δὲ ὧν λέγομεν, ἐπο- 
γεϊδιστόν τινα εὐηθείας δικαιότατα λαμβάνει φή- 
μην; Σ.Ώ. Πάνυ μὲν οὐ». ΞΈΝ. Οὐκοῦν ξυμπλο- 

μὴν καὶ ξύνδεσμον τοῦτον τοῖς μὲν κακοῖς πρὸς 

σφᾶς αὐτοὺς, καὶ τοῖς ἀγαϑοῖς πρὸς τοὺς κακοὺς 

μηδέποτε φῶμεν γίγνεσθαι μόνιμον, μηδὲ τινα ἐπι- 
στήμην αὐτῷ δὴ μεναμες: πρὸς τοὺς τοιούτους ἂν 
χοησϑαΐ ποτε; Σ΄. Πῶς γάρ; ΞῈΝ. Τοῖς δ᾽ εὖ 

γενέσει γε ἐξ ἀρχῆς γενομένοις ἤϑεσι, ϑοεφϑεῖσξ τε 

πατὰ φύσιν, μόνοις διὰ νόμων ἐμφύεσθαι" καὶ ἐπὶ 
τούτοις δὴ τοῦτ᾽ οὖν τέχνη φάρμακον, καὶ καϑάπερ. 
εἴπομεν τοῦτον θειότερον εἶναν τὸν ξύνδεσμον ἄρε- 
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τῆς μερῶν φύσεως ἀνομοίων καὶ ἐπὶ τἀναντία φερο- 
μένων. ΣΩ. ᾿ἀληϑέστατα. ΞΈῈΝ. Τοὺς μὲν λοιποὺς 
ὄντας ἀνθρωπένους δεσμοὺς, ὗ ὑπάρχοντος. τούτου τοῦ 
ϑείου, σχεδὸν οὐδὲν χαλεπὸν οὔτε ἐννοεῖν, οὔτε ἐνγ- 
νοήσαντα ἀποτελεῖν. ΣΏ. Πῶς δή; καὶ τίνας; 
ΞΕΙΝ. Τοὺς τῶν ἐπιγαμιῶν καὶ παίδων κοινωνὴσε- 
ων, καὶ τῶν περὶ τὰς ἰδίας ἐκδόσεις καὶ γάμους. οὗ 
γὰρ πολλοὶ τὰὶ περὶ ταῦτα οὐκ ὀρϑῶς ξυνδοῦνται 
πρὸς τὴν τῶν παίδων γέννησιν. ΣΙΩ. Τί δὴ; ΞῈΝ. 
Τὰ μὲν πλούτου καὶ μήννανπ ἐν τοῖς τοιοὕὗτοις δι- 
ὠγματα τέ καί τις ἂν, ὡς ἄξια λόγου, σπουδάζοι 
μεμφόμενος; ΣΩ. Οὐδέν. ΞΕΝ. μᾶλλον δέ γε 
δίκαιον τῶν περὲ τὰ γένη ποιουμένων ἐπιμέλειαν, 

᾿ τούτων πέρι λέγειν, εἴτι ; μὴ κατὰ τρόπον πράττου- 
σιν. Σ.Ώ. Εἰκὸς γὰρ οὖν. ΞΈΠΝ. ΤΠράττουσι μὴν 
οὐδὲ ἐξ ἑνὸς ὀρϑοῦ λόγου, τὴν ἐγ τῷ παραχρῆμα δι- 
ὦκοντες ὁᾳστώνην, καὶ τῷ τὸ ὺς μὲν προσομοίους αὖ- 
τοῖς ἀσπάζεσθαι, τοὺς δ᾽ ἀνομοίους μὴ στέργειν, 
σελεῖστον τῇ δυοχερείᾳ μέρος ἀπονέμοντες. ΣΩ. 
πῶς; ΞΈΝ. Οἱ μεν που χύσμιοι τὸ ἀῶ τε αὖ- 
τῶν ἦϑος ζητοῦσι, καὶ κατὰ δύναμιν γαμοῦσί τε πα- 
ρὰ τούτων, καὶ τὸς ἐκδιδομένας παρ᾽ αὐτῶν εἰς τοι- 
οὕτους ἐκπέμπουσι πάλιν" ὡς δ᾽ αὕτως τὸ περὶ τὴν 
ἀνδρίαν γένος δρᾷ, τὴν αὑτοῦ μεταδιῶκον φύσιν. 
δέον ποιεῖν ἀμφότερα τὰ γένη τούτων τοὐναντίον 
ἅπαν. ΣΩ. Πῶς; καὶ διὰ τί; ΞΕΝ. Διότι πέ- 
φυκὲεν ἀνδρία τε ἐν πολλοῖς γένεσιν ἄμικτος γεννῶ- 
μένη σώφρονι φύσει, κατὰ μὲν ἀρχὰς, ἀκμάζειν 
ῥώμῃ, τελευτῶσα δὲ, ἐξανϑεὶν παντάπασι μανίαις 
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᾽ ὃ ς ΕΣ ῪΞ - 
ΣΩΏ. Ἑοικός. ΞῈΪ. Ἡ δὲ αἰδοῦς γε αὖ λίαν πλή- 

ι 5 ’ 

ρης ψυχὴ, καὶ ἀκέραστος τόλμης ἀνδρείας, ἐπὶ γε- 
ι ε; - 

γεὺς πολλὺς οὕτω γενγηϑεῖσα, γνανϑεστέρα φύεσϑ αὖ 
- - 3 -Ὁ « 

τοῦ καιροῦ, καὶ ἀποτελευτῶσα δὴ παντάπασιν ἀνα- 
- -. -Σ τ 

πηροῦσϑαι. ΣΏ. Καὶ τοῦτο εἰκὸς οὕτω ξυμβαίνειν. 
᾿ Ὕ ι » με 

ΞΕΙΝ. Τούτους δὴ τοὺς δεσμοὺς ἕλεγον ὅτι χαλεπὸν 
32 ᾿ -Ο ’ ἰ χρὰ 

οὐδὲν ξυνδεῖν, ὑπάρξοντος τοῦ περὶ τὰ καλὰ καὶ 
ΝΣ ᾿ , ᾿ - ω 

ἀγαϑὰ μίαν ἔχειν ἀμφότερα τὰ γένη δόξαν. τοῦτο 
; [4] Ἁ 6.4 ) Ν -Ὁ " 2» 

γὰρ ἐν καὶ ὁλον ἐστὶ βασιλικῆς ξυνυφάγσεως ἕργον», 
΄ γ Ὁ 5 ἷ 3 »ο“ἷ 3 

μηδέποτε ἐᾷν ἀφίστασϑαι σώφρονα ἀπὸ τῶν ἂν- 
ὃ , 3) εν ες ω δὲ ς δο ᾿ Ἅ 
θείων ἤϑη" ξυγκερκέζοντα ὃὲ ὁμοδοξέαις, καὶ τι“ 

ν Ἄ νι , χὶ δόξ Ἄν ΝΕ -Ὁ- ἐκὸδ μαῖς καὶ ἀτιμέαις, καὶ δόξαις, καὶ ὁμηρειῶν ἐκδό- 
τ 5. 1 - 5. 

σεσι» εἰς ἀλλήλους, λεῖον καὶ τὸ λεγόμενον εὐήτριοῦ 
τ -“ ᾿ ο΄ 

ὕφασμα ξυνάγοντα ἐξ αὐτῶν, τὰς ἐν ταῖς πόλεσιν 
3 ι δ ὡς - " 2 ! ἿΝ ἀρχας (ἀεὶ κοι» τούτοις ἐπιτρέπειν. ΣΙ). Πῶς; 
ΞΈΝ οὗ ν᾽ ΟΝ πλλανῖς ΣΑΥ ΑΟΝ " , 

ΞΕΙ͂Ν. Ου μὲν ἂν ἑνὸς ἄρχοντος χρεία συμβαίνῃ, 
οω Φ )} «ς ͵ 

τὸν ταῦτα ἀμφότερα ἔχοντα αἱρούμενον ἐπιστάτην" 
ς Φ ἐλ ’ - 

οὐ δ᾽ ἂν πλειύνων, τούτων μέρος ἑκατέρων ξυμμι- 
Ὁ ι , 

γνῦντα. τὰ μὲν γὰρ σωφρόνων ἀρχόντων ἤϑη, σφό- 
" 2 ιν ν 

δρα μὲν εὐλαβῆ καὶ δίκαια καὶ σωτήρια, δριμύτη- 
»] 2 »-ο- 

τος δὲ καί τινος ἱἰταμότητος ὀξείας καὶ πρακτικῆς 

ἐνδεῖται. ΣΩ. Ζοκεῖ γοῦν μοι καὶ τάδε. ΞΕ. 
5 ᾿ . ᾿ ; τ; Ἃ ᾽ ᾿ ) ἢ 

Ανδρία γε αὖ, πρὸς μὲν τὸ δίκαιον καὶ εὐλαβὲς, ἐκεί- 

γων ἐπιδεεστέρα" τὰ δ᾽ ἐν. ταῖς πράξεσι, τὸ μὲν δια- 
φερόντως ἴοχει. πάντα δὲ καλῶς γίγνεσθαι τὰ περὶ 

τὰς πόλεις ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, τούτοιν μὴ καὶ παραὰ- 
᾿ »] - 2.«ἅ τ' » ὦ ᾿ 2} 

γενομενοιν ἀμφοῖν, ἀδύνατον. Σ4). Πῶς γαροῦὺ; 

ΞΕΝ. Τοῦτο δὴ τελὺυς ὑφάσματος εὐὐυπλυκίᾳ ξυμ- 

πλαχὲν γίγνεσϑαν φῶμεν πολιτικῆς πράξεως, τὺ τῶν 



ε. ΡΟΙΠΙΓΓΊΟΥ ὅς 287 

ὧδ δοτέων καὶ σωφρόνων ἀνϑρώπων ἦϑος, ὅπόταν 
ὁμονοίᾳ καὶ φιλίᾳ κοινὸν ξυναγα;οῦσα «αὐνϑν τὸν 
βίον ἡ βασιλικὴ τέχνη, πάντων μεγαλοπρεπέστατον 

ὑφασμάτων καὶ ἄριστον ἀποτελέσασα, ὡστ εἶναι 
κοινον, τοὺς τ᾽ ἄλλους ἔν ταῖς πόλεσι πάντας δοὐύ- 

λους καὶ ἐλευϑέρους ἀμπίσχουσα, συνέχῃ τούτῳ τῷ 
πλέγματι, καὶ καϑόσον εὐδαέμονι προσήκει γίγνε- 
σϑαι πόλει, τούτου μηδαμῆ μηδὲν ἐλλείπουσα, ἄρ- 
χῇ τε καὶ ἐπιστατῇ. “Σ.4). Κάλλιστα αὖ τὸν βασιλι- 
κὸν ἀπετέλεσας ἄνδρα ἡμῖν, ὦ ξένε, καὶ τὸν πολι- 
τικόν. 
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ΜΙΝ 
ἨΗ ' 

ΠΕΡῚ ΝΟΜΟΥ. ᾿ 

ἸΑ ΤΟΥ͂ 4ΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΜΙΝΩ͂ΟΣ ΠΡΟΣΩΙ]]Α. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΙΝ Σ. 

᾿ευσσυιπ πα υ»ς-ττ τ ιοοαευκετες αι ανονοπισα ας 

Ονοῖμοξ ἡμῖν τί ἐστιν; ΜΙΝ. Ὁποῖον καὶ 

ἐρωτᾷς τὸν νόμον; -Σ42. τί δέ ἐστιν δ, τι διαφέρει 

γόμος νόμου κατὰ ταὐτὸ τοῦτο, κατὰ τὸ νόμος εἰ- 

γαι; σχόπει γὰρ δὴ ὃ κὰκ νη ἐρωτῶν σε. ἐρωτῶ, 

γὰρ, ὥσπερ εἰ ἀνηρόμην τέ ἐστι χρυσὸς, εἶ μὲ ὡσαῦὺ- 

τως ἀνήρου ὁποῖον καὶ λέγω ἀρυσὸν, οἶμαΐ σε οὖ 

ἂν ὀρϑῶς ἔρεσϑαι. οὐδὲν γάρ που διαφέρει οὔτξ, 

χρι γὸς χολῦῦ, οὔτε λίϑος λίϑου, κατά γε τὸ λίϑος 

εἶναι, καὶ κατὰ τὸ χρυσός. οὕτω δὲ οὐδὲ νόμος που 

νόμου οὐδὲν διάψεθει, ἀλλὰ πάντες εἰσὶ ταὐτόν. 

γόμος γὰρ ἕκαστὸς αὐτῶν ἐστὶν ὁμοίως" οὐχ ὃ μὲν 

μᾶλλον, ὁ δ᾽ ἧττον. τοῦτο δὴ αὐτὸ ἐρωτῶ τὸ πᾶν 

τί ἐστι νόμος, εἰ οὖν σοι πρόχειρον εἰπεῖν. ΜΙΝ, 



ἩΡΜΡΦ ΑΙ Ὑδ ΜΙΝΟϑ. τ τ νϑῶ 
. Τί οὖν ἄλλο νόμος εἴη ἂν, ὦ “Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἢ τὰ 

γομιξύμενα ; ΣΩ. ἯΙ καὶ λόγος σοὶ δοκεῖ εἶναι τι 
λεγόμενα; ἢ ὄψις, τὰ δρώμενα; ἢ ἀκοὴ, τὰ ἀκουό- 

)» 72) ι ὕ 2): ι ᾿ ΄ . ὖ 

μενα; 1) ἄλλο μὲν λόγος, ἀλλα δὲ, τὰ λεγόμενα; καὺ 
21 α ι 2 ) ᾿ ᾿ ς Π Ἧ 98 ; 

ἄλλυ μὲν ὄψις, ἀλλα δὲ, τὰ δρώμενα; καὶ ἀλλο μὲν 
ἢ ΥΥ ᾿ γ᾽ 

ἀκοὴ, ἄλλα δὲ, τὰ ἀκουόμενα; καὶ ἄλλο δὴ νόμος, 

ἄλλα δὲ τὰ γομιξζόμενα; οὕτως, ἢ πῶς σου δοκεῖ; 

ΔΤΠΝ. ᾿1λλ᾽ ὅμοιον γῦν ἐφάνη. Σ,Ώ. Οὐκ ἄρα νόμος 
Ἃ ι Ὡ γ7 -Ὁ τ ἐστὲ τιὶὶ νομιζόμενα. ΠΙ͂ΙΝ. Οὐ μοι δοκεῖ. .Σ.Ώ. Τὶ 

ν»ν..2 ὃζΣ ᾿ 2 ξ΄ - 

δῆτ ἂν εἴη γόμος, ἐπισκεψώμεϑα αὐτὸ ὧδε. εἴ τις 
ἡμῶς τίΣ νῦν δὴ λεγόμενα ἀγήρετο, ἐπειδὴ ὄψει φα- 

τὲ τὰ δρόμενα ὁρᾶσθαι, τίνει ὄντι τὴ ὄψει ὁρᾶται; 
εἰ ω δ᾽ 2 - 

ἀπεκριγάμεϑ᾽ ἂν αὐτῷ, ὅτι αἰσϑήσεν ταύτῃ τῇ διὰ 
»ἽΣ 2 "».υ . 

τῶν ὀφϑαλμῶν δηλοῦι σῇ ἡμῖν τὰ χφώματα. εἰ δὲ 
αὖϑις ἀνήρετο, τίνι ὄντι τῇ ἀκοῇ τὰ ἀκονόμενα ἀ- 

Υ͂ Ν ͵ Ψ ΒᾺῚ 3 - [ΟἹ 5 ρα “Ὁ 

κούεταν; ἀπεχριγάμεϑ' ἂν αὐτῷ, τι αἰσϑῆσει τῇ 
ξι ι - ᾿ . ε -Ὁ';Ὁ ᾿ [« ΠΣ 

διὰ τῶν ὦτων δηλ οὐσῃ ἡμῖν τὸς ψωνάς. οὕτω τοΐ- 
τὺ» καὶ εἰ ἀνέροιτο ἡμᾶς, ἐπειδὴ γόμῳ τὰ γομιζόμε- 
να γομίζεται, τίνι ὄντι νόμῳ γομέςζεται; πότερον 

» ΄ Ἂ ὃ. Π « ΑΝ Υ͂ 

αἰσϑὴσειν τινὶ, ἢ δηλώσει; ὠσπερ τὰ μανϑαγόμεγα 
ἀρ μν ἣ ᾿ . Υ Ἢ -" ΕῚ Γ 2Ὰ ς , ὌΝ Ν 

μανϑάνεται δηλούσῃ τῇ ἐπιστήμῃ. ἢ εὑρέσει τιγέ; 
. ες Ἐν τ τ ι ᾿ 
ὥσπερ τιὲ εὑρισκόμενα εὑρίσκεται" οἷον, τὰ μὲν 

ι -» λ 

ὑγιεινὰ καὶ τὰ γοσώδη, ἰατριχῇ" ἃ δὲ οἱ ϑεοὶ δια- 
γοοῦνται, ὡς φασὶν οὗ μάντεις, μαντικῇ. μαντικὴ 

, , ς. »ν 

γάρ που τέχνη ἡμῖν, εὕὑρεσίς ἐστι τῶν πρα; γμάτων. 
ἡ. χάρ;. ΜΜΗ͂Ν. Πάνυ γε. ΦΣΙΩΏ. τί οὖν ἂν τούτων 

ὑπολάβοιμεν μάλιστα τὸν γόμον εἶναι; τὰ δόγ γμα- 
τα ταῦτα καὶ ψηφίσματα; ΜΙΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. τί 

Τὰ 2 Ἃ κι [χ] 

γὰρ ἂν ἀλλο τὶς φαΐξὴ νόμον εἴναι; ὥστε κιγδυγεύεε, 

σε τ γι. ἐὴ 
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δ᾽ σὺ ἐγσιξϑ τὸ ὅλον τοῦτο, νόμος δόγμα πόλεως 

εἶναι. ). Ζόξαν, ὡς ἔοικε, λέγεις πολιτικὴν τὸν 

»ὁμον. τ τς Ἔγωγε. ΣΏ. Καὶ ἴσως καλῶς λέγεις 
τάχα δὲ ἄμεινον ϑσῦμε θη ὧδε. λέγεις τινες σοφοῦε; 

ΔΠῚΙ. ἔγωγε. ΣΙ. Θὐκοῦν οἵ σοφοὶ, εἰσὶ σοφέν 

σοφοῖ; ΤΗ͂ΓΝ. νας ΣΏ. τί δέ; οἱ δίκαιοι, δι- 

καιοσύνῃ δίκαιοι;. ΔΤ. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν 
καὶ οἵ νόμιμοι, νόμῳ νόμιμοι; ΕΝ. Ναί. ΣΩ. 
Θὲ δὲ ἀνόμιμοι, ἀνομίᾳ ἀγόμιμοι; ΠΙ͂ΠΝ. Ἰνγαΐ. ΣΏ. 
Οἱ δὲ νόμιμοι, δίκαιοι; ΠΙΗ͂Ι, ἹΝαΐ.. ΣΩ. Οἱ δὲ 

ἀγόμιμο!, ἄδικοι; ΜΠ ἄδικοι. ΣΏ,. Οὐκοῦν 
κάλλιστον ἡ δικαιοσύνη τε καὶ δι νόμος; ΜΙ͂ΙΝ. Οὐ- 
τως. Σ;Ὥ.. ἐ α α}»} δὲ ἡ ἀδικέα καὶ ἀνομία ᾿ ΜΙ1Ν. 
ἀγαίς ΣΩΣ, Καὶ τὸ. μὲν. σώξει τοὺς πόλεις καὶ τὐλλα 
σεώγντα, τὸ δὲ ἀπάλλυσε καὶ ἀγατρέπει; ΤΑ͂ΤΙΝ. Ἱναί. 

ΣΙ ΠΣ σεδξρὶ καλοῦ ἄρα τινὸς ὄντος δεῖ τοῦ γόμου 

διανοεῖσθαι, καὶ ὡς ἀγαϑὸν αὐτὸ ζητεῖν. ΠΗ͂ΙΝ. 
Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩΏ. Οὐκοῦν δόγμα ἔφαμεν εἶναι πό- 
λξως. τὸν γόμον; ἼῈΝ. φαμεν γάρ. Σ,Ώ.. Τί οὖν; 
οὐκ ἔστι τὰ μὲν, χρηστὰ δόγματα, τὰ δὲ, πονηρώ, ; 
ΜΙΝ. Ἔστι μὲν οὖν. ΣΙ. Καὶ μὴν γόμος γε. οὔκ 

ἢν πογηρός. ΔΙ͂ΠΙ. Οὐ γάρ.. ΣΏ. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς 

ἔχει ἀποχρίνεσϑαι οὕτως ἁπλῶς, ὅτι νόμος ἐστὲ δό- 

γμα πόλεως. ΜΩ͂Ν. Θὺκ ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏ. Θὺκ 
ρα ἁρμόττοι ἂν τὸ πονηρὸν δόγμα νόμος εἶναι. 
ΜΙΝ. Οὐ δῆτα. ΣΏ. “Ἀλλὰ «μὴν δόξα γέ. τις καὶ 

αὐτό μοι καταφαίνεται ὃ γόμος εἶναι. ἐπειδὴ δὲ 
οὐχ ἢ πον ηρὰ δόξα, ἄρα οὐκ ἤδη τοῦτο κατάδηλον 

ὡς ἢ χρηστὴ; εἴπερ δόξα νόμος ἐστί; Μ11Ν. Ἰναΐ, 
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ΣΩ. Ζόξα δὲ χρηστὴ τίς ἐστιν; , οὐχ ἢ ἀληϑής; ; 
ΜΙΝ. ναί. ΣΙ. Οὐκοῦν ἢ ἀληϑὴς δόξα, τοῦ ὃν- 

τὸς ἐστὶν ἐξεύρεσις; ΠΝ. Ἔστι γάρ. Σ.Ώ. Ὃ γό- 
μος οὔν, τοῦ ὄντος ἐστὶν ἐξεύρεσις.. ἹΜΙΠΝ. Πῶς οὖν, 

ὦ “Σώχρᾶτες, εἰ ὁ, γόμος τοῦ ὄντος ἐστὶν ἐξεύρεσις, 

οὐκ ἀεὶ τος αὐτοῖς γόμοις χρώμεϑα περὶ τῶν αὐτῶν, 
εἰ τὰ ὄντα. χ8 ἡμῖν ἐξεύρηται; ΣΩ,. Βούλεται μὲν 

οὐδὲν ἡ ἧττον ὃ γόμος εἶναι τοῦ ὄντος εὕρεσις" οἱ δ᾽ 
ἄρα μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ νόμοις χρώμενοι ἄνθρωποι, 
ὡς δοκοῦμεν, οὐκ ἀεὶ δύνανται ἐξευρέσκειν ὃ βοὺλε- 

ται ὃ νόμος τὸ ὄν.. ἐπεὶ φέρε ἴδωμεν ἐὰν ἄρα ἡμῖν 
ἐνθένδε κατάδηλον γένηται εἴτε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ νό- 
μοις χρώμεθα, ἢ ἄλλοτε ἄλλοις " καὶ εἰ ἅπαντες 

τοῖς αὐτοῖς, ἢ ἄλλοι ἄλλοις. 111}. ἀλλὰ τοῦτό 7: 
ω Σώκρατες, οὐ χαλεπὸν γνῶναι, ὅτι οὔτε οἵ αὐτοὶ 
ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς γόμοις χρῶνται, οἵ τε ἄλλοι γε ἀλ- 

λοις. ἐπεὶ αὐτίχα ἡμῖν μὲν οὐ νόμος ἐστὶν ἀνϑρώ- 
πους ϑύειν, ἀλλ᾿ ἀνόσιον" Καρχηδόνιοι δὲ ϑύου-. 
σιν, ὡς ὅσιον ὃν καὶ νόμιμον αὐτοῖς" καὶ ταῦτα, 
ἕγιου αὐτῶν υἱεῖς τῷ Κράγῳ, ὡς ἴσως καὶ ἀκήκοας. 

καὴ μὴ ὅτι βάρβαροι ἄνϑρωποι ἡ ἡμῶν ἄλλοις γόμοις 
χρῶνται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν τῇ «ἀυκέζ. οὗτοι, καὶ οἱ τοῦ 
᾿ϑάμαντος ἕ ἔχγογοι, οἵας ϑυαϊὰς ϑύουσιν “Πλληγες 

ὄντες; ὥσπερ καὶ ἡμᾶς: αὐτοὺς οἶσϑά που καὶ αὖ- 

τὸς ἀκούων, οἵοις νόμοις ἐχρώμεθα προτοῦ περὶ τοὺς 

ἀποϑανόντας, ἱερεῖ τε προσφάττοντες πρὸ τῆς ἐκ- 
φορᾶς τοῦ γεχροῦ, καὶ ἐγχυτριστρίας μεταπεμπόμε- 
γοι. οὗ δ᾽ αὐ ἐκείνων πρότεροι αὐτοῦ καὶ ἔϑαπτον 
ἐν τῇ οἰκίᾳ τοὺς ἀποθανόντας" ἡμεῖς δὲ τούτω» 

ἜἝ 5 
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οὐδὸν ποιὸόῦμεν. . μυρία δ᾽ ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα εἰ- 
πεῖν, πολλὴ γὰρ δὐρυχωρία τῆς ἀποδείξεως, ὡς οὔτε 
ἡμεῖς ἡμῖν αὐτοῖς ἀεὶ κατὶὶ τὰ αὐτὰ νομίζομεν, οὔτε 
ἀλλήλοις οἵ ἄνϑρωποι. ΣΩ. Οὐδέν τι ϑαυμαστόν 
ἔστιν, ὦ βέλτιστε, εἰ σὺ μὲν ὀρϑῶς λέγεις, ἐμὲ δὲ 
τοῦτο λέληϑεν. ἀλλ᾽ ἕως ἂν σὺ τε κατὰ σαυτὸν λέ- 

γὴς ἅ σοι δοκεῖ μακρῷ λόγῳ, καὶ πάλιν ἐγὼ, οὐδὲν 
μήποτε. ξυμβῶμεν, ὡς ξ; γωγ' οἰμᾶν" ἐὰν δὲ κοινὸν 
τεϑῇ τὸ σκέμμα, τάχα ἂν ὁμολογήσαιμεν. δὶ μὲν 
οὖν βούλει, πυϑύμενός τι παῤ ἐμοῦ, κοινῇ μετ᾽ 
ἐμοῦ σκόπει" εἰ δ᾽ αὖ βούλει, ἀποκρινόμενος. 
ΔΝ. ᾿λλὰ ἐθέλω, ὦ Σώκρατες, ἀπολρίνεσθϑαι ὃ, τὸ 

ἂν βούλῃ. ΧΩ. Φέρε δή. σὺ πότερον γομίζεις τὰ 
δίκαια, ἄδικα εἶναι, καὶ τὰ ἄδικα, δίκαια; ἢ τὰ 
μὲν δίκαια, δίκαια, καὶ τὰ ἄδικα, ἄδικα; 1Ω͂ΙΝ. 
᾿Εγὼ μὲν, τά τε δίκαια, δίκαια, καὶ τὰ ἄδικα, ἄδι- 
χα. 2.2. Οὐκοῦν καὶ παρὰ πᾶσιν οὕτως ὡς ἐνθάδε 

γομίζεται; 111.Ν. ναί... .Σ.Ω. Οὐκοῦν καὶ ἐν Πέὲρ- 
σαῖς; 11 Ν. Καὶ ἐν “ηέρσαις.. ΣΏ,, 41λλ᾽ ἀεὶ δὴ- 
που; 111 Ν.- Ἡεί, ΣΏ. Πότερον τιὶὶ πλείονα ἕλκο;»- 
τα, βαρύτερα γομΐξεται ἐνθάδε, τὰ δὲ ἔλαττον, κου- 
φότερα; ἢ τοὐναντίον; ΠΙΙΝ. Οὔκ" ἀλλὰ τὰ πλεῖο- 
νὰ ἕλκοντα, βαρύτερα" τὰὶ δὲ ἔλαττον, κουφότερα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐν Καρχηδόνι καὶ ἐν Δυκίᾳ; 
ΜΙΝ. ἵνα, ΣΩ. Τὰ μὲν καλὰ, ὡς ἔοικε, παντα- 
χοῦ νομίζεται καλά" καὶ τὰ αἰσχρὰ, αἰσχρά" ἀλλ᾽ 
οὐ τὰ οἷος οἱ, χαλα,, οὐδὲ τὰ καλὰ, αἰσχρά. ΔΙΠΙΝ. 
Οὕτως. Σ ἼΣ; Οὐκοῦ υ»ν ὡς κατὰ πάντα εἰπεῖν, τὰ ὁν- 

τὰ ἁνλοι εἶγαι, οὐ τὰ μὴ ὅντα, καὶ παρ ἡμῖν, 
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ἃ Ε ο ΑΝ - 'ἂὧὃῳ 

καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ΔΙ͂ΠΝ, Ἔμοιγε δοκεῖ. 
«-- τ ΡΣ 2 Ἐπ ο, ῬΚ ε ’ ω- 7 ΄ 

ΣΙ, Ος ἂν ἀρὰ τοῦ ὄντος ἁμάρτῃ, τοὺ γομίμου α- 

μαρτάνει. ΜΙΤΙΝ. Οὕτω μὲν, ὦ “Σώκρατες, ὡς σὺ λέ: 
-Ὁ ςφς: .᾿» -Ὁ 

γεις, ταῦτα φαΐνεται νόμιμα καὶ ἡμῖν ἀεὶ καὶ τοῖς 
2) 2 4 ς ΡῚ ) ' « Ἵ : Π - 

ἄλλοις. ἐπειδὰν “δ᾽ ἐννοήσω οτι οὐδὲν παυόμεθα 
3 

ἄνω κάτω μετατιϑέμενοι τοὺς όμους, οὐ δύναμαι 
πεισϑῆναι. ΣΩ. ἴσως γαρ οὐκ ἐνγοεῖς, τοῦτα με- 
ταπεττευόμενα, ὅτι ταὐτά ἐστιν. ἀλλ ὧδε μετὶ ἐμοῦ 
αὐτὰ ἄϑρει. δὴ ποτὲ ἐνέτυχες συχγρώμματι περὶ 

3 9 
ὑγιείας. τῶν καμνόντων; ΜΙ͂ΠΝ. Ἔγάγει. 2.2. Οοἱ- 

σϑα οὖν τένος τέχνης τοῦτό ἐστι τὸ σύγγραμμα; 

7171. Οἶδα ὅτι ἰατρικῆς. Σ.Ω. Οὐκοῦν ἰατροὺς κα- 
λεὶς τοὺς ἐπιστήμονας περὶ τούτων; ΠΊΙ͂ΙΝ. Φημί, 

ΣΈ, Πότερον οὖν οὗ ἐπιστήμονες ταὐτὰ περὶ τῶν 
αὐτῶν νομίζουσιν, ἢ ἄλλα ἄλλοι; ΜΙΝ. Ταὐτὰ 

ἔμοιγε δοκοῦσι. ΣΏ. “Πότερον οἱ λληνες μόγοι 
- {..:; ΡλῚ Ι͂ ς - Ἂν «. 

τοῖς “Ἔλλησιν, ἢ καὶ οἵ βάρβαροι αὑτοῖς τ καὶ τοῖς 
δ) να τ 2 Α “» 3 .- ὡς 

Ἕλλησι, περὲὶ ὧν ἂν εἰδῶσι, ταὐτὰ νομίζουσι; ΜΙ͂ΙΝ. 
Ταὐτὰ δὴ που πολλὴ ἀνάγκη ἐστὶ τοὺς εἰδότας αὖ- 

[4 »-ἷὟ"ὕ Υν 

τοὺς αὑτοῖς συνγομίζειν καὶ Ἤλληνας καὶ βαρβά- 
- κω 3 - ᾽ 

ρους. ΣΏ. Καλῶς γε ἀπεκρίνω. οὐχοῦν καὶ ἀεί; 
ψ. ΞΣ 5 3 - ἕ 

ΔΙ͂ΠΝ. ναὶ καὶ ἀεί, ΣΏ. Οὐυκοῦν καὶ ἰατροὶ συγ- 
᾿ τ τῳ 

γράφουσι περὶ ὑγιείας ἅπερ καὶ νομίζουσιν εἶναι; 
᾿ 3 ᾿ ω 

ΙΝ. Τί μὴν; Σ. Τατρικὰ ἄρα καὶ ἰατρικοὶ γό- 
μοι, ταῦτα τιὲ συγγριάμματα ἐστὲ τὰ τῶν ἰατρῶν. 
ΜΙΝ. Ἰατρικὰ μέντοι. Σ.. “40. οὖν καὶ τὶ γεωμε- 

τρικὰ συγγφάμματα, γεωμετρικοὺ πόμος εἰσί; ΠΑ͂Ν. 
} 

ἄγαϊ, ΣΏ.. «Τίνων οὖν ἐστι τὰ περὶ κήπων ἐργασίας 
συγγράμματα καὶ νόμιμα; ΔΙΙ͂Ν. Κηπωρ. (Σ.Ώ. 
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Κηπουρικοὶ ἄρα οὗ νόμοι εἰσὶν οὗτοι. ΠΤΙ͂Ν. Ἰγαΐ. 
ΣΏ. Τῶν ἐπισταμένων κήπων ἄρχειν; ΜΙ͂ΙΝ. Πῶς 
δ᾽ οὔ; Σ,Ω. ᾿Επίστανται δ᾽ οἵ κηπουροί. ΜΙΝ. 
γα. ΣΏ. Τίνων δὲ τὰ περὶ ὄψου σκενασίας συγε 
γράμματά τε καὶ νόμιμα; ΜΙ͂ΙΪΝ. ἹΠαγείρων. «Σ.Ώ.. 
ΠΙαγειρικοὶ ἄρα οὗτοι νόμοι εἰσί. 1ΠῚΝ. ἸΠαγειρι- 
κοί. ΣΩ. Τῶν ΕΣ . ἔοικεν, ὄψου σκευα- 
σίας ἄρχειν. ΠΝ. ἵγαί. ΣΩ. ᾿Ἐπίστανται δ᾽, ὡς 

φασὶν, οὗ μάγειροι; ΠΙ͂ΙΝ. ᾿Επίστανται γάρ; ΣΩ, 

Εἶεν. τίνων δὲ δὴ τὰ περὶ πόλεως διοικήσεως συγ- 
γράμματά τε καὶ νόμιμα ἐστίν; ἀρ οὐ τῶν ἐπιστα- 
μένων ἄρχειν πόλεων; ΠΝ. ΓΌΟΝ δοκεῖ. ΣΏ. 
᾿Επίστανται δὲ ἄλλοι ψενξὰ ἢ) οἵ πολιτικοὶ καὶ οἵ βα- 

σιλικοΐ; ΠΝ. Οὗτοι μὲν οὖν. ΣΩ. Πολιτικὰ ἄρα τὼ 
συγγράμματα ταῦτά ἐστιν, ἃ οἵ ἄνϑρωποι καλοῦσε 
βασιλέων τε καὶ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν συγγράμματα. ΜΝ. 
ληϑῆ λέγεις. ΣΏ. “Δλλύ τι οὖν οἵ 7ε ἐπιστάμενοι, 

οὐκ ἄλλοτε ἄλλα συγγράφουσι περὶ τῶν αὐτῶν, ἕτε- 

ρα καὶ ἕτερα γύμιμα; ΤΙΝ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Εὧν 
οὖν ὁρῶμεν τινιὶς τοῦτο 1 ποιοῦντας, πότερα φήσομεν 
ἐπιστήμονας εἶναι ἢ ἀνεπιστήμονας τοὺς τοῦτο ποι-- 
οὕντας; ἹΙΙΝ. “Ἵνε ἐπιστήμονας. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ 

δ μὲν ἂν ὀρϑὸν ἢ, ΤΠ ΑΥΒῸΥ αὐτὸ φήσομιεν ἑκάστῳ 

εἶναι; ἢ τὸ ἰατρικὸν, ἢ) τὸ ἐγ δύλυρυ ἢ τὸ κηποῦ» 
ον; ΖΗ͂Ν. ἵΝοαί, ΖΣΩ. Ὃ δ᾽ ἂν μὴ ὀρϑὸν ἣ, 
οὐκέτι φήσομεν τοῦτο γόμιμον εἶναι; ΜΙΝ. Οὐκέ. 

τι. Σ.Ώ.. Ἄνομον ἄρα γίγνεται. ΠΝ. ἀνάγκη. Σ.Ώ. 
Οὐκοῦν καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασι τοῖς περὶ τῶν δι-.. 
καίων καὶ ἀδίκων, καὶ ὅλως περὶ πόλεως διακοσμὴ- 
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σεὼς τε, καὶ περὶ τοῦ ὡς χρὴ πόλιν διοικεῖν, τὸ μὲν 
ὀρθὸν, νόμος ἐστὲ βασιλικύς" τὸ δὲ μὴ ὀρθὸν, οὐ 
δοκεῖ γόμος εἶναι βασιλικὸς τοῖς μὴ εἰδόσιν. ἔστι 

νὰρ ἄνοιον. ΜΩ͂Ν. ὅγαι, 5), ᾿Ορθῶς ἀρα"ὧμ- 

λογήσαμεν νόμον εἶναι τοῦ ὄντος εἵἴρεοιν. ΜΙΝ, 
Φαίνεται. ΣΏ. ᾽1τι δὲ καὶ τόδε ἐν αὐτῷ ϑεασώμε- 

ϑικκ" ἄϊς ἐπιατμυν, Α  Παμα τῇ γῇ τὰ σπέρματα; 

ΜΠ. 1! ἑωργύς. , Οὗτος δὲ τὰ ἄξια σπέρματα 

ἑκάστῃ τῇ διανέμεις ΠΙ͂ΙΝ. Ναΐ, -ΣΩ. δε ἢ, “7εωργὸς 

ἄρα, νομεὺς ἀγαϑὸς τούτων: καὶ οἱ τούτου νόμου, 

χαὶ διανομαὶ ἐπὲ ταῦτα, ὀρϑαΐ εἰσι. ΒΙΓΝ. ναΐ. 
Ὡ Ἢ ἐς δὲ κρουμάτων ἐπὶ τὰ μέλη ἀγαϑὸς νομεὺς, 

καὶ τὰ ἄξια νεῖμαι. καὶ εἴτινες νόμοι ὁρϑοῖΐ εἰσιν»; 
ΔΙΙΝ. Οὗ τοῦ αὐλητοῦ καὶ οἱ τοῦ κεϑαριστοῦ. (Σ.Ώ. 
Ὃ γομικώτατος ἄρα ἐν τοὗτοις, οὐὅτος αὐλητικώτα- 
τος. ΠΙΙ͂Ν. ναὶ. «ΣΙ. Τίς δὴ τὴν τροφὴν ἐπὶ τὰ 
τῶν ὀφδροποι σώματα διανεῖμαι ἀρφιστος; οὐχ ὅς- 
περ τὴν ἀξίαν; ἩΠΠΝ. Ναί. ΟΣ. Αἱ τούτου ἄρα 

διανομεῖ καὶ οἵ γόμοι βέλτιστοι" παὶ ὅστις περὲ 
ταῦτα νομικώτατος, κοὰὸ νομεὺς ἄριστος. ΜΙΝ Π4- 

γυ γε. ΣΏ.. Τἷς οὗτος; ΠΙ1Ν. Παιδοτρέβης. ΟΣ Ὡς 

Οὗτος τὴν ἀνϑρωπείαν ἀγέλην τοῦ σώματος νέμειν 

κράτιστος; ΠΙ͂ΙΝ. ναΐ ΘΟ, Τίς δ᾽ .ὃ τὴν τῶν προς 

βάτων ἀγέλην κράτιστος νέμειν; τί ὄνομα αὐτῷ; 
ΜΙ͂ΠΙΝ. Ποιμήν. ΣΩ. Οἱ τοῦ ποιμένος “ἄρα: νόμον 
ἄριστοι τοῖς προβάτοις. 17]. Ἱναΐ, «Σ,Ω .Οἱ δὲ τοῦ 
ϑουχόλου τοὶς βουσί. ἽἹΙ͂ΙΝ. ἵναΐ, «ΣΏ. Οἱ δὲ τοῦ 
εἶνος γόμοι, ἄριστοι ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρῶπονς: 

,ὐχὶ τοῦ βασιλέως; φᾶϑι. ΜΗ͂Ν. Φημὶ δή. «Σ Ως 
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Καλῶς τοίνυν λέγεις. ἔχοις ὧν οὖν εἰπεῖν, τίς τῶν 
παλαιῶν ἀγαϑὸς γέγονεν ἐν τοῖς αὐλητικοῖς γόμοις 
γομοϑέτης; ἴσως οὐκ ἐνγοεῖς" ἀλλ᾽ ἐγὼ βούλει σὸ 
ὑπομνήσω; ΜΙΝ. Πᾶνν μὲν οὖν. Σ1. ̓ 4φ οὖν ὃ 

Μαρσύας λέγεται, καὶ τὰ παιδικὰ αὐτοῦ "Ὄλυμπος 
ὃ Φρίξ; ΜΙΝ. ᾿ληϑῆ λέγεις. Σ.,Ώ. Τούτων δὴ καὶ 
τὰ αὐλήματα, ϑειότατά ἐστι, καὶ μόνα κινεῖ, καὶ 
ἐμφαίνει τοὺς τῶν ϑεῶν ἐν χρείᾳ ὄντας" καὶ ἔτι καὶ 

γῦν μόνα λοιπά ἔστι», ὡς ϑεῖα ὄντα. ἹΜ1.. Ἔστι 
ταῦτα. ΣΏ. Τὶς δὲ λέγεται τῶν παλαιῶν βασιλέων 
ἀγαϑὸς γομοϑέτης γεγογέγαι, οἷ; ἔτι καὶ νῦν τὼ νό- 
μιμα μένει ὡς ϑεῖα ὄντα; Ι͂ΙΝ. Οὐκ ἐννοῶ. ΣΏ. 

Οὐκ οἶσϑα τίνες παλαιοτἄτοις νόμοις χρῶνται τῶν 
᾿βλλήνων; ΜΙ͂ΙΝ. Ὦρα «Δακεδαιμογνίους λέγεις, καὶ 
υἹυκοῦργον τὸν νομοϑέτην; ΣὮ. ᾿Αλλὰ ταῦτά γε 
οὐδέπω ἴσως ἕτη τριακόσια, 3) ὀλίγῳ τούτων πλείω. 
ἀλλὰ τούτων τῶν νομίμων τὰ βέλτιστα πόϑεν ἥκει, 
οἶσϑα; ΜΙΝ. Φαοί γ ἐκ Κρήτης. ΣΏ. Οὐκοῦν 
οὗτοι παλαιοτάτοις γόμοις χρῶνται τῶν “Ἑλλήνων; 

ΜΙΝ. Ἱναί. Σ2. Οἶσϑα οὖν τίνες τούτων ἀγαϑοὶ 
βασιλεῖς ἦσαν; Ππίνως τὲ καὶ “Ῥαδάμανϑυς, οὗ 4ιὸς 
καὶ Εὐρώπης παῖδες, ὧν οἵδε εἰσὶν οἵ νόμοι. ΠΩ͂ΤΝ. 

Ῥαδάμανϑὺν γε φασὶν, ὦ “Σώκρατες, δίκαιον ἄνδρα" 
τὸν δὲ ΠΠ]Πίνω, ἄγριόν τινα καὶ χαλεπὸν, καὶ ἄδικον. 
ΣΩΏ.. ᾿Δττικὸν, ὦ βέλτιστε, λέγεις μῦϑον καὶ τραγι- 
τόν. ΠΙ͂ΙΝ. Οὐ ταῦτα δὲ τι λέγεται περὶ Πηένω 
ΣΩ. Οὕκουν ὑπό τε Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου" καΐτοι- 
γὲ πιϑανώτεροι εἰσὶν ἢ σύμπαντες οὗ τραγῳδοποιοί: 
ὧν σὺ ἀκούων, ταῦτα λέγεις. ἹἹΠ. “Ἀλλὰ τί μὴν 
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οὗτοι περὶ πηίνω λέγουσιν; ΣΏ.. ᾿Εγὼ δή σοι ἐρῶ: 

ἵνα μὴ χαὶ σὺ, ὥσπερ οἵ πολλοὶ, ἀσεβῇς. οὐ γὰρ 

ἔσϑ᾽ δ, τι τούτου τὴν ταν ἐστιν, οὐδ᾽ οὕτω χρὴ 

“Μῦλλον εὐλαβεῖσθαι, πλὴν εἰς ϑεοὺς καὶ λόγῳ 

καὶ ἔργῳ ἐξαμαρτάνειν " δεύτερον δὲ, εἰς τοὺς 

ϑείους ἀνθρώπους. ἀλλὰ πάνυ πολλὴν χρὴ προμή- 

ϑειαν ποιεῖσϑαι ἀεὶ, ὅταν μέλλῃς ἄνδρα Ἔν ἢ 

ἐπαινέσαι, μὴ οὐκ ὀρϑῶς εἴπῃς. τούτου καὶ ἕνεκα 

χρὴ μανϑάνειν διαγιγνώσκειν χρηστοὺς καὶ πογη- 

ροὺς ἄνδρας. γεμεσὰ γὰρ ὃ ϑεὸς ταν τὶς ψέγῃ τὸν 
Ν 

ἑαυτῷ ὅμοιον, ἢ ἐπαινῇ τὸν ξαυτῷ ἐναντίως ἔχοντα. 

ἔστι δ᾽ οὗτος ὃ ἀγαϑὸς. μὴ γάρ τοι οἵου, λίϑους 

μὲν εἶναι ἱεροὺς, καὶ ξύλα, καὶ ὄρνεα, καὶ ὄφεις .ἂν- 

ϑρώπους δὲ, μὴ. ἀλλὰ πάντων ἱερώτατόν ἔστιν ἀν- 

τ ϑουνὸς ἀγαϑό ὀς" καὶ μιαρώτατον, ὃ πονηρός. ἤδη οὖν 

καὶ περὶ Μίνωος, αὐτὸν Ὅμηφρύς τὸ καὶ “Μοίοδος 

ἐγκωμιάξουσι. τούτου δ᾽ ἕνεκα φράσω, ἵνα μὴ ἀν- 

: ϑρῶπος ὦ», ἀνϑρώπου, εἰς ἤρω Ζ]ιὸς υἱὸν λόγῳ ἐξ 

μαρτάνῃς. “Ὅμηρος γὰρ περὶ Κρήτης λέγων, ὅτι 

πολλοὶ ἀνϑρωποί εἶσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐννεγήχοντα 

πόληες, Τοῖσι δὲ, φησὶν, ἕνν ΚΚανωσὸς, μεγάλη πόλις, 

ἐγϑά τε Μίνως Πννέωρος, βασίλευε, Ζιὸς μεγάλου 

ὀαριστής. Ἔστιν οὖν τοῦτο Ὁμήρου ἐγκώμιον Εἰς 

Πμίνω διὰ βρυχέων εἰρημένον, οἷον οὐδ᾽ εἰς ἕνα τῷ» 

ἡρώων ἐπόνησεν Ὅμηρος. ὅτι μὲν γὰρ ὃ Ζεὺς σοφι- 

στῆς ἐστι, καὶ ἡ τέχνη αὕτη παγκάλοης ἐστι, πολλα- 

χαῦ καὶ ἄλλοθι δηλοῖ, ἀτὰρ καὶ ἐνταῦϑα. λέγει γὰρ 

τὸν μίνω συγγενέσϑαι ἐνάτῳ ἔτει τῷ “[ ἐν λόγοις, 

καὶ φοιτῶν παιδευϑησόμενον ὡς ὑπὸ σοφιστοῦ ὃν» 
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Ὁ Ὁ καὶ Οδυσσείας ἐν γεκυία, δικάξοντα χρυσοῦν σχὴ- 
27 ’ ᾿ Ἷ 3 ΜΈΝΗΝ , σῖτρο» ἕχόντὰα πεποιηχὲ τὸν ΠΠίνγω. οὐ τὸν Ῥαδάμα»ν- 

ΕΟ] - ᾿ ϑυν δὲ οὔτ᾽ ἐνταῦϑα πεποίηκε δικάζοντα, οὔτε συγ: 
- Υ͂ ὃ: “Δι 9 Ὁ ᾿ Ὁ ΓΝ γ5 ᾿ γινόμενον τῷ «7 οὐδαμοῦ. διὰ ταῦτα φὴμ ἐγὼ 
Μηίνω πάντων μάλιστα ὑπὸ Ὃμήρον ἐγκωμιάζξεσϑ ἄντῶν μάλιστα ὑπὸ Ομήρον ἐγκωμιάζεσϑαι. 

Π 2) “-ὧ ς ι τὸ γὰρ, Διὸς ὄντα παῖδα, μόνον ὑπὸ “]ιὸς πεπαι- 
“ 32 ᾿ Ὁ δεῦσϑαι, οὐκ ἔχει ὑπερβολὴν ἐπαίνου. τοῦτο γὰρ 

“ Ἔν τ ΝΟ, τς ’ Υ͂ Υ ’ σημαΐγξι τὸ ἔπος τὸ, ἔννέωρος βασίλευε, Ζ]ιὸς μεγά- 
3 

4 - τ λου ὀαριστὴς, συνουσιαστὴν τοῦ Διὸς εἶναι τὸν Μμ1ἐ- 
37 3 9 οἰ γωῶ. οἵ γὰρ θαροι, λόγοι εἰσί" καὶ ὑαριστὴς, συν- 

Π 
"1 3 ουσιαστὴς ἐστιν ἐν λόγοις. ἐφοίτα οὖν δὶ ἐνάτου 

, -“᾿’ “᾿ 
ι ὅτους εἰς τὸ τοῦ Διὸς ἄντρον ὁ Πηίΐνως, τὰ μὲν μα- 

τ ει Ὁ ϑησόμενος, τιὲὶ δὲ ἀποδειξόμενος, ἃ τῇ προτέρᾳ ἐν- 
Π ᾿ ω 5 οὖ , οι τς ’ ναἑτηρίδι παρὰ τοῦ Ζιός. εἰσὶ δὲ οὗ υὑπολαμβάγου - 

σι τὸν θαριστὴν, συμπότῃην καὶ συμπαιστὴν εἶναι 
ἌΝ, τὸς Ι 2 ᾿ μι 37 Υ [ [σ᾿ 2 τοῦ “1ιὐὸς. ἀλλὰ τῷδε ἂν τις τεκμηρίῳ χρῶτο οτι οὔ- 

ι , ἰχ 
Ὁ ι δὲν λέγουσιν οἱ οὕτως ὑπολαμβάνοντες. πολλῶν γῶὼρ 

γ 32 Γ ; ἦν, «ΕΞ Γ Ἁ ͵ 3 οντῶν ἀνϑρώπων καὶ ᾿Ελλήνων καὶ βαρβάρων, οὐκ 
ἔστιψ οἵτινες ἀπέχονται συμποσίων καὶ ταύτης τῆς 

»-Ὕ τς.» Ἐν 2) 3» “τῷ κ παιδιᾶς οὗ ἔστιν οἶνος, ἄλλοι ἢ Κρῆτες καὶ “ἀκε.- 
δαιμόνιοι, δεύτεροι μαϑόντες παρὰ Κρητῶν. ἐν 

ι ΓΞ τ -“- 27 ἣ ει Κρήτῃ δὲ εἷς οὗτός ἐστι τῶν ἄλλων γόμων, οὖς 1μ4|- 
ΕΝ ι ’ 39 Ι͂ 3 μ ἢ γῶς δϑηχε, μὴ συμπίνειν ἀλλήλοις εἷς μέϑην. καίτοι 

»οΣ,΄3, [σὲ ει.) “ »- , δῆλον ὅτι ἃ ἐνόμιζε καλὰ εἶναι, ταῦτα νόμιμα ἔϑηκε 
-ο΄ - 2 [“] καὶ τοῖς αὑτοῦ πολίταις. οὐ γάρ που, ὠσῆέρ γε 

ο 2) ε Ρ 5 μ ε » ᾽ φαῦλος ἄνϑρωπος, ὃ ΠΠίνως ὀγόμιζε μὲν ἕτερα, ἐποίει 
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ΓΙ Ἅ, ΡΥ ἡ. οὐ ν τὰ 525,32 Ὁ ΩΣ ε Σ 

δὲ ἄλλα πὰρ ἃ ενομιξεν" ἀλλ ἢν αὐτὴ ἡ συνουσιὰ 
“Ὁ , Ὅν Υ͂ ΒῚ ἊΨ ᾿ 5 9 ἤ ες; 

ὥσπερ λέγω, διὰ λόγων ἐπὺ παιδείᾳ εἰς ἀρετὴ». οϑεν 

δὴ καὶ τοὺς νόμους τούτους ἔϑηκε τοῖς αὑτοῦ πολίέ- 
δὲ Ξὶ [4] π ἢ ᾽ τὴ ἢ ὍΝ ον ν εὐδο 

ταις, δὲ οἵς ἢ τε Κρήτη τὸν πάντα χρόνον εὐθαιμο- 
τὸ Ὁ Ὁ 2. .. “ 

γεῖ, καὶ «Δακεδαίμων, ἀφ᾽ οὐ ἤρξατο τούτοις χοῆ- 
ΕΣ τ " ᾿ 9 ᾿ 

σϑαι, ἅτε ϑείοις οὐὔσι. Ῥαδάμανθυς δὲ, ἀγαϑὸς 
ΑΜ» 5.ϑ τ 2 ΄ ν Ὁ Ν ῳ , ᾽ 

μὲν ἣν ἀνὴρ" ἐπεπαΐδευτο γὰρ ὑπὸ τοὺ ήινω" ἔπε- 
Ἶ 3 “ ᾿ ν 

παίδευτο μέντοι οὐχ ὑλὴν τὴν βασιλικὴν τέχνην, 
3 2 ἰν - « “Ὁ ) “- 

ἀλλ ὑπηρεσίᾳ τῇ βασιλικῇ, οσον ἐπιστατειν ἐν Τυὶς 
Υ͂ Ὄ ." δ 2 , 5 ᾿ ) ᾿ 

δικαστηρίοις. οϑὲν καὶ θικαστῆς ἀγαϑὸς ἐλέχϑη 

εἶναι. νομοφύλακι γὰρ αὐτῷ ἐχρῆτο ὁ Μίνως κατὰ 
ΠΩ ι ᾿ ᾿ ᾿ 7] "- Π Ὁ - 

τὸ ἄστυ: τὰ δὲ κατὰ τὴν ἄλλην Κρητην, τῷ Τάλῳ. 
ες ᾿ “ἴ Ἂ 7 - 5 ᾿ - ᾿ ᾿ Ἵ 

ὃ γὰρ Τάλως τρὶς περιῇει τοῦ ἐνιαυτοῦ κατῶὰ τὰς 
4 32 - -« 

κώμας, φυλάττων τοὺς γόμους ἐν αὑταῖς, ἐν χαλκοὶς 

᾿γθαμματείοις ἔχων γεγραμμένους τοὺς γόμουφ᾽ ὅϑεν 

χαλκοῦς ἐκλήϑη. Εἴρηκε δὲ καὶ “Ποίοδος ἀδελφὺ 
ι δὴ - ο 

τούτων εἰς τὸν ΠΠΐνω. μνησϑεὶς γὰρ αὐτοῦ τοὺ ὁγό- 

ματος, φησὶν ὡς βασιλεύτατος γένοιτο ϑνητῶν βα- 
Ε 

2) 
᾽ 

σιλήων" Καὶ πλείστων ἡναᾶσσε περικτιόνων ἀνθϑρώ- 

πων, Ζηνὸς ἔχων σκῆπτρον, τῷ καὶ πόλεων βασίλευε. 

καὶ οὗτος λέγει τὸ τοῦ Ζιὸς σκῆπτρον οὐδὲν ἄλλο ἢ 
« Ξ ᾿ Ὡω Ἷ τ΄ 3) . ὑτὶ ΤΠ 

τὴν παιδείαν τὴν τοῦ “])ὸς, ἢ εὐϑυνε τὴν Ἀφητην. 
ι 5 ΠΆΡΕ ΕΣ ͵ [ ς ' 

ΜΙΝ. δ]ιὰ τί οὖν ποτε, ὦ «Σωχρατὲες, αὐτὴ ἢ φηβη 
ο“ Ὁ 9 , 

κατεσκέδασται τοῦ Τίτῳ ὡς ἀπαιδεύτου τινὸς καὶ 
ἢ ὦ 8» - κι ε ' 5. 

χαλεποῦ ὄντος; “2. 4ιὸ καὶ σὺ, ὦ βέλτιστε, ἔὰαν 
ἥ - 32 ᾽ " ᾿ 2) » . { 

σωφρονῇς, εὐλαβὴς εἴης, χαὶ ἄλλος πᾶς ἀνὴρ ὅτῳ 
ἢ - Δι.κν 5 ᾿ 32 

μέλει τοὺ εὐδόκιμον εἶναι, μηδέτοτε ἀπεχγϑάνεοθϑαν 

ἀνδρὶ ποιητικῷ μηδενέ. οἱ γὰρ ποιηταὶ μέγα δὺ- 
ΕῚ 2 3 "λῚ Γ 3 κ 

ψανταῖι εἰς δόξαν, ἐφ ὁπόπερ ἂν ποιῶσιν ξὶς τοὺς 



᾿ 
.« 

900 ᾿ ῬΙΑΤΟΝΙΞ “Ριδο νι δι: 
9 ᾿ 3) - ἀλο τ τὴ Ὁ γεν οἱ 6 ἀνθρώπους, εὐλογοῦντες ἢ κατηγοροῦντες, 9. δ᾽ 
καὶ ἐξήμαρτεν ὃ ἡπίνως, πολεμήσας τῇδε τῇ πόλει͵ 
ἐν ῃ ἄλλη τε πολλὴ σοφία ἐστὶ καὶ ποιηταὶ παντο 
δαποὶ τῆς τε ἄλλ σεως καὶ δὲ ἡ δὲ 

ἐ τῆς τε ἄλλῆς ποιήσεως καὶ τραγῳδίας. ἡ δὲ ῇ 2» Ὶ ΕῚ , 3 ε 32) ϑ κ᾿ τραγῳδία ἔστι παλαιὸν ἐνθάδε, οὐχ ὡς οἴονται, ἀπὸ ’ 7 3 
9 3 Θέσπιδος ἀρξαμένη, οὐδ᾽ ἀπὸ Φρυνίχου: ἀλλ᾽ εἰ , 2 ΄“- [ 

ΡῚῚ ϑέλεις ἐννοῆσαι, πάνυ παλαιὸν αὐτὸ εὑρήσεις ὃν »Ὥ. τὖ ς ᾿ “Ὁ τῆσδε τῆς πόλεως εὕρημα. ἔστι δὲ τῆς ποιήσεως δη- ὦ : μοτερπέστατόν τε καὶ ψυχαγωγικώτατον ἡ τραγῳδία" τ΄ ι 
ε “΄ ; 

: ἐν ἢ δὴ καὶ ἐντείνοντες ἡμεῖς τὸν Π]ίνω τιμωρούμε- 9 ». ς ς “"' 
κ »" ϑα, ἀνϑ' ὧν ἡμᾶς ἠνάγκασε τοὺς δασμοὺς τελεῖν 2 

τὩω ΕΥ̓ 2 
ων ω ἐκείνους. τοῦτο οὖν ἐξήμαρτεν ὃ ἡΖίνως, ἀπεγϑό- {ςζς» ς ι Ἁ δ μενος ἡμῖν" ὅϑεν δὴ σὺ ὃ ἐρωτᾷς, καχοδοξώτερος Π 3 [4 Ξ 

ε γέγονεν. ἐπεὶ ὅτι γε ἀγαϑὸς ἦν καὶ γόμιμος, ὅπερ 3 Ὁ β Υ οὴν 9 τω , ὁ» τοῖς πρόσϑεν ἐλέγομεν, νομεὺς ἀγαϑὸς, τοῦτο μέ- Ὁ 
3 -Ὁ γίστον σημεῖον, ὅτι ἀκίνητοι αὐτοῦ οἱ νόμοι εἰσίν" 

ἅτε τοῦ ὄντος περὶ πόλεως οἰκήσεως ἐξευρόντος εὖ 
τὴν ἀλήϑειαν. ΠΝ, “]οκεῖς μοι, ὦ Σώκρατες, εἰ- Ῥω Α ’ ς ᾿ Ω 2 ο ΙΝ νοΐ ἄτα τὸν λόγον εὑρηκέναι. ΣΏ. Ουκοῦν, εἶ ἐγὼ 
χληϑῆ λέγω, δοκοῦσί σοι παλαιοτάτοις Κρῆτες οἱ Ἂ ες 

.Ο΄ οὖ Μηΐνωος καὶ Ραδαμάνθυος πολῖται γόμοις γρῆσϑαι; 
τ 2) -Ὁἷ “ὠ ΜΙΝ. Φαΐνονται. ΣΩ. Οὗτοι ἄρα τῶν παλαιῶν Ἤ ὶ Γ 

“ ἔθεῦτον γομοϑέται γεγόνασι, νομεῖς τε καὶ ποιμέγες 
ἀνδρῶν" ὥσπερ καὶ “Ὅμηρος ἔφη ποιμένα λαῶν εἷ- 5 ὦ 

32 »αν τὸν ἀγαϑὸν στρατηγόν. ΜΙΝ, Πάνυ μὲν οὐνγ. 
2.2. Φέρε δὴ πρὸς Διὸς φιλίου, εἴτις ἡμᾶς ἔροιτο ὃ 
τῷ σώματι γομοϑέτης ἀγαϑός τὸ καὶ νομεὺς, τί ἐστι - αὶ 

-- 32 Ὁ ταῦτα ἃ διανέμων ἐπὶ τὸ σῶμα, βέλτιον αὐτὸ ποιεῖ" ἊΣ Σ ΩΣ “Ὁ Ἁ ἃ με.) ) 3 Ἧρὲς ὥ, ἐγ οἰμὲ» ἂν, καλδς τε καὶ διὸ βρυγέω; ἀποχκρινόμὲε- 
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οι, ὅτι τροφὴν τε καὶ πόνους" τῇ μὲν, αὔξων, τοῖς 

δὲ, γυμνάζων καὶ συνιστιὸς τὸ σῶμα αὐτῶν. ΜΝ, 

Γορϑῶς γε. ΣΏ. δὲ οὖν δὴ μετὰ τοῦτο ἔροιτο ἢ ἡμᾶς, 

τί δὲ δή ποτε ἐκεῖνά ἐστιν ἃ ὃ ἀγαϑὸς νομοϑέτης 

καὶ γομεὺς, διανέμων ἐπὶ τὴν ψυχὴν βελτίω αὐτὴν 

πριεῖ,; τί ἂν ἀἄποκριν ἄΜΕΥΘΙ οὐκ ἂν "σχύνθημεν καὶ 

ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν, καὶ ὑπὲρ τῆς ἡλικίας αὐτῶν; 

ΜΙΝ. Οὐκέτι τοῦτ᾽ ἔχω. εἰπεῖν. Σ.. ᾿Αλλὰ μέντοι 

αἰσχρόν γ8 τῇ ψυχὴ ἡμῶν ἐστιν ἑκατέρου, τιὶὶ μὲν 

ἑαυταῖς φαίνεσθαι μὴ εἰδυίας, ἐν οἷς αὐταῖς ἔνεστι 

καὶ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ φλαῦρον" τὰ δὲ τοῦ σώματος 

καὶ τιὶὶ τῶν ἄλλων ἐσκέφϑαι. 

1 ἡ 

ΕΙΣ 

ΟΝ Ἢ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΙ͂ ΦΑΚΙΒΙΑΔΗ͂Ν. 

Ρὰρ.. 1, πη. ὅ. { Προσεῖπον] προσηγόρευσα. 

ἅ, ἐ: ΖΔαιμύνιον ἐναντίωμα, τὸ ἀπαρουσιάστου 

ἐρᾷν" ϑεοειδὲς δὲ καὶ νοερόν. “Ὅπερ δὲ γῦν 4]χι-- 

“νιον καλεῖ Πλάτων, μετὰ μικρὸν ϑεὸν λέγει τὸν 

ἐναντιούμενον. Τοῦτο δὲ καὶ Ὅμηρος ποιεῖ" κι κεν 

γοῷ γὰρ ἐπὶ ταὐτοῦ τίϑησι Ζαίμονοα καὶ Θεόν, 
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1, 7. Καὶ ὕστερον πεύσῃ] Οὐχ ὡς καὶ πούτερον 
οεὐτοῦ πεπυσμένου, ἀλλὰ παραπληρωματικός ἐστιν 
ὁ Καὶ σύνδεσμος, ὡς καὶ παρ᾿ Ὁμήρῳ - 

ᾧ καὶ τόξον ᾿ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.. 

"Ἃ 18. προσϑήσω] Προειπὼν, τὰ ὑπάρχοντα 
᾿Ἱλχιβιάδῃ μεχάλα εἶναι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρχόμενα, 
καὶ τελευτῶντα εἰς τὴν ψυχὴν, νῦν λέγει καὺ προστέ- 

ϑησι τὰ ἐκτός. 

ὅ,. 22. Εἰς τὸν ᾿Ιϑηναίων δῆμον παρέλθῃς] 
Μστέον, ὡς Σωχράτης ᾿Ἰλκιβιάδῃ ταῦτα διελέγετο 
σερὸ ἡμερῶν ὀλέγων τῆς ἀρχῆς τοῦ εἰκοστοῦ ἔτους τῆς 

αὐτοῦ ζωῆς, ὡς δηλοῖ τὸ ῥητόν. ᾿᾿ϑήνῃσι γὰρ οἵ γέοι 
εἰς μὲν τοὺς ἐφήβους εἰσήεσαν ὄκτω καὶ δέκα ἔτη γε-- 
γόμεγοι. δύο δὲ εἰς περιπύλους ἠριϑμοῦντο, περιϊόγν- 
τες τὴν χώραν γυκτὸς,. φυλακῆς ταύτης. ἕγεκα,. καὶ 
γυμνασίας πολεμικῆς ἑαυτῶν. εἰκοστῷ δὲ, ληξιαρχέω 

κῷ ἐνεγράφοντο γραμματείῳ, καϑὸ ἢ ἐκκλησιάζον- 
τὲς παρελάμβανον καὶ τὴν πατρῷαν οὐσίαν, ἥτις 
καὶ “ἔξις ἐκαλεῖτο, ὡς ποτ ἐγ Ὀνομαστικοῖς, 

5, ἌΧ ΠΝ, ἐν} ᾿Πνδειξάμενος}. Γὸ ᾿Ενδειξάμενος. ἐπὶ 

τοῦ λογισμοῦ. τάττει" τὸ δὲ " Ἐπιδειξάμεγος ἐπὶ τοῦ 
ἀποτάδην. 

4.29 ᾿Πτοπωώτεροςπαραδοξότερος,αυμασιώτερος. 
5. 17. Φέρε δὴ] ᾿Εντεῦϑεν τὸ πρῶτον τοῦ δια- 

λόγου κεφάλαιον, τὸ ἀπαλλάττον τῆς δισιλῆς τὸν νεα-- 
γίσκον ἀγνοίας. ἔστι. δὲ ἐλεγχτικόν, 

7, 19. ᾿“κροχειρίζευϑαι] πυκτεύειν, ἢ παγκρα- 
τιάζειν πρὸς ἕτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἢ ὅλως, ἄκραις 

ταῖς χερσὶ μετ᾽ ἄλλου γυμνόζεσϑαι.. 
2, 4, τὺ ᾿ Πλληνίξειν] Τὸ ᾿ Ελληνίζειν τρειττόν" 
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«ε 
Ἷ 9 , 

ἢ τὸ τὴν Ελληνικὴν συνήϑειαν διασώζειν τῶν ὃνο- 

Γ 3. Ν Γ ε ᾿ δλΙ ἡ ὦ ο Ἢ 

ἄτων ἐπὶ πάντων. οἵ πολλοι. ἢ τὸ ἀκριβοῦν τὴν 

᾿ ᾿ Ἁ ᾿ 2 ΄ ᾿ 2 Ὡ 

Ἑλληνικὴν φωνὴν, καὶ τὴν ὀρϑότητα τὴν ἐν τῇ προ- 

“ ς 
7" ᾽ Η ψ. “«ο- 

φορᾷ. οὗ γραμματικοί. ἢ τῆν κυριότητα τῶν ὁνο- 

μάτων τὴν κατὰ φύσιν προσήκουσαν τοὺς πράγμασιν 

ἀπονέμειν. ὁΐ φιλόσοφοι.. 
᾿ τ. ἃ " 

Ὁ 

44, 21." Ἐμὲ φὴς ταῦτα λέγειν Τὸ τῆς Φαί- 
ο 

“ 3 -Ὁ 3 

δρας φησὶν ἐνταῦϑα Σωκράτης. τῆς γὰρ τροφοῦ εἰς 
᾿ - 4. 

« »"οΨΟΨ 

πούσης, ὅτι τὸν “Ἱππόλυτον λέγεις; φησὶν, ὅτι σοῦ 
2 

3 

τάδε, κοὐκ ἐμοῦ κλύεις. Οὕτως οὖν καὶ ὃ Σωκράτης" 

σὺ ταῦτα εἶπες; οὖκ ἐγώ. καὶ ἐνταῦϑα πάροδος γί- 

γεται τοῦ τρίτου συλλογισμοῦ, ἐν ᾧ δείκνυσιν, τι 

ὃ ἀποκχρινόμενός ἐστιν ὁ λέγων, οὐχ ὃ ἐρωτῶν. 
- [ω 5 ᾿ 2 ο' ᾽ 3 

45, δ. Ενὶ λόγῳ εἰπὲ) ἀντὶ τοῦ; καϑόλου εἰπὲ. 

15, 12. ᾿Εκ τῶν ὡμολογημένων] ᾿Επειδὴ ὧμο- 

λόγησε μὴ εἰδέναι. τὸ δίκαιον,. κέχρηται καταδρομῇ 

ς Γ 9, ἢ ᾿ -ον 32 . Ι͂ 32 Φ ἢ 

ὃ Σωκράτης ἐλέγχων κατὰ τοῦ “πλκιβιάδου, οὐκ ἀπὸ 
χλλ ΓΣ ἢ : ε -ο ς- 5: ᾿ δι: 

ἀλλοτρίου προσωποῦ, ὡς Φοῖνιξ εἰσάγων τὸν Πη- 

ἢ ς 
2. 

[ 

λέα.». οὕτως. ἐλέγχειν τὸν Ἀχιλλέα, ἢ, “Ἰημοσϑενης 

' ᾿ ΄ 9 ΄ Ὁ - ο- 

ἐλέγξαι θέλων τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, τῇ καταδρομῇ χρῇ 

' ε ) -.-. ον Υ̓͂ " 9 ν ω- ὦ 

ται ὡς ἐκ τῶν Ἑλλήνων παντων», ἀλλὰ τῷ ἐλεγχο- 

μένῳ χρῆται Σωκράτης πρὸς μείζονα κατοδρομὴν. 

15, 18. Σοῦ τάδε κινδυνεύεις] Σημοένηται, θτι 
’ Ὁ -»Ὁ 3 4 ο΄ - 

χρηστέον τοῖς ποιητικοῖς οὐ χατὰ τὴν τῆς λέξεως ἀκρι- 
ΡῚ . 9 4 ι Ὁ -Ὁ " 

βολοχίαν, ἀλλὰ μετὰ. τοῦ. παρῳδεῖν. αὐτὰ ἐπὶ τὸ πε- 

ζοφανέστερον.. 
-2 εν’ νά - 35:4.. : 

16, 2. Εἰ ὅτι μάλιστα] Ἄῤχεταιυ τοῦ ἐλέγχου, 
32 ἣ Ἵ 

καὶ δείκνυσιν αὐτὸν μὴ εἰδότα τὰ συμφέροντα, ἐχ 
Ὁ 9 

" “»“»" 

τῆς ἀντιπαραστάσεως, πολλῶν γὰρ δεῖται λόγων» ἥ 
ΠΛ [εἰ 2 

ἢ τὰ 

ἔνστασις, ὅτι ταὐτόν ἐστι δίκαιον καὶ συμφίρον, Ὁ 
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΄, δ ἷ ᾿ 

ἐφεξῆς δείξει, Ινῦν δὲ φησιν, ὃτι εἶ μὲν ταὐτόν ἐστι 
᾿ Ἢ Ἄρα γε ᾿ ΓΥΝ ἡ πο. 564ιι τῇ 

τὸ δίκαιον καὺ τὸ συμφέρον, ἐδείχϑης δὲ μὴ εἰδὼς τὸ 
9 4 4 γ7} 2 ἢ 

δίκαιον, οὐδὲ τὸ συμφέρον ἀρα" εἰ δὲ ἕτερον, δει- 
Ἵ ι Α ἘΞ , τ ᾽ ΝῚ .- Φ ΄ 

χϑείης δὲ μὴ εἰδὼς τὸ συμφέρον, διὰ τῶν αὐτῶν λό- 
᾽ 3 Ὡϑ ς  ν ᾿ » ω 

γων δύο ἀνθ ἑνὸς δειχϑήση ἀγνοῶν. 

10, 11. Σκευχρίων] Οὐδὲ γὰρ δέος, μὴ κατα- 
τριβήσονται οἵ λόγοι δίκην τῶν σκευαρίων, ἃ δὴ 
σημαΐνει τρία, ἢ τὰ σκεύη κοινῶς, ἢ τὴν τρυφὴν, ἢ, 
ὡς νῦν, τὰς σκευὰς τῶν κωμικῶν καὶ τραγικῶν, δ 

ἐστι τὰ ἐνδύματα. 
, [οἷ 16, 14. Προδρομὰς] Προδρομή ἐστιν, ὅταν 

ἐν πολέμῳ καταλάβῃ τὶς φρουρίον, ἐξ οὐ δύναται 
2 Ὁ - ι Ν - -Ὁ 

ἀσφαλῶς πολεμεῖν. νῦν δὲ, τὸ μὴ ἐρωτᾶσϑαι διὰ τῶν 
2 -ῸὉ Α Ὸ- δος 

αὐτῶν λόγων μετὰ τοῦ “Σωχράτους. 
“10, 20. ᾿Επειδὴ δὲ τρυφᾷς] ἐπειδὴ τρυφηλὸς 

εξ ἐπὶ τῶν ἐδεστῶν, οὐκ ἔτ ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ 
ἡε να σιο λόγου. 

6, 20. Συμφέροντα! Τὴν ἔνστασιν διὰ τούτων 
φησὶν, ὡς ἔδει σε δεῖξαι, ὅτι οὐ ταὐτὸν δίκαιον χαὶ 

7 3 ; ᾿ γ- Η ᾿ 9 : ΤΣ Υ 

συμφέρον. εἰ γὰρ μὴ δείξης, δειχϑήσῃ δύο ἀνϑ' ἑγὺς 
ἀγνοῶν. 

18, 8. Πολλοὶ ἐν πολέμῳ] ᾿Ιδοὺ, τῇ μεέξονε 
μάχεται, ὃτυ οὐ πᾶν καλὸν ἀγαϑὸν διὰ τὰ ἐν τῷ 
πολέμῳ τραὑματα. 

18, 11. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην] Ἡ πρώτη λύσις, 
τ ΄ ἘΠῚ 3 ἘΝ 3 ’ τ ον πα ν Ἢ ᾿ 

οὖτι δύο δυσὶν ἠκολούϑησεν, οὐ δύο ἑνί. οὐ γὸρ ταύ: 
τὸν ἀνδρία καὶ ϑάνατος. 

ϑ Ἶ 3 γ 

19, 21. Ἔτι τοίνυν] Διὰ τῶν καϑ' ἕκαστα δεί- 
- Α͂ Υ̓͂ Ἁ 3 : Ἂν, { 3 ὦ δ ΤῊΣ Ἱ 

ἕας, βούλεται καὶ ὁιὰ τῶν καϑ' ὁλου κατασκενάσαι 
τὸ αὐτό, διὸ καὶ τὸ Ἔτι προσέθηκεν, 

ἰ, 
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19, 25. Εὖ πράττει ἢ Σημαίνηται, ὅτι τὸ Εὖ 

μέσον ἐστὶ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τοῦ καλοῦ, 

20, 13. Πεπαρὴη ,ϑίοες] Πιεπάφηϑος, γησός ἐστι 

μία τῶν ἸΚυκλ ἄδων. αὗται δὲ διὰ τὸ τὴν 4ῆἢλον κυ- 
κλοῦν οὕτω καλοῦνται. 

ΦΦ.,)90: ΤΙυϑοκλείδῃ} Ππυϑοκλείδης, μουσικὸς 
ἦν, τῆς σεμνῆς μουσικῆς διδάσκαλος, καὶ Πυϑαγό- 
θξιος, οὔ μαϑητὴς ἀγαϑοκλῆς, οὗ «Ἰαμπροκλῆς, οὗ 

Δάμων. ᾿Αναξαγόρας δὲ, φυσικὸς φιλόσοφος, ὅ 
Νοῖς ἐπικληϑεὶς, ὅτι τοῦτον πρῶτος πάντων ἐπέ- 
στησε τῷ παντί, 

28, 18, Τὼ Περικλέους υἱξε)ὴ Ξάνθιππος καὶ 

Πάραλος, οἱ Περικλέους υἱοὶ, οὖς καὶ Βλιτταμάμμας 
ἐχάλουν. Ὠλίτται γὰρ; καὶ Βλίττωνες, οἵ εὐήϑεις" 

δ͵άμματοα, δὲ, τὰ βρώματα" καὶ τὸ ἐσθίειν ᾿4ργεῖοι 

Ἡϊαμμᾷν ἔλεγον" ἐκ τούτων οὖν σύνθετον ὃ Ἤϊω: 
τομάμμας, ὁ ἐσθίων εὐήϑως, ὡς καὶ Συκομάμμας, ὃ 
συκοφάγος. ὃ δὲ Χλεινίας αὐθάδης οὕτως, ὡς μη- 

δενὲὶ τῶν συμβούλων προσέχειν. 

23, 25. Ζήνωνος] Ζήνων ὁ ᾿βλεάτης, Παρμε- 

γέδου μαϑητὴς, φυσικὸς φιλόσοφος, καὶ πολιτικὸς 
ὡς ἀληϑῶς. διὸ καὶ πρὸς Περικλέα παραβάλλεται, 
φαινομένως ὄντα πολιτιτόν. Τούτου Πυϑόδωρος 
ἀκροατὴς, ὃς καὶ ἐν Παρμενίδῃ μνήμης ἠξίωται, ὡς 
᾿ΑΙντιφῶντι τῆς συνουσίας ἐκείνης μεταδοὺς" παρ᾽ 

οὗ Κέφαλος ὁ Κλαζομένιος μαϑὼν, διδάσκαλος γέ- 

γονε, Καλλίας δὲ, ᾿Ιϑηναίων στρατηγὸς, ἔνδοξός τε 
πολιτικὸς χαὶ αὐτός. 

28, 238, Τί οὖν διανοῇ] ᾿Εντεῦϑεν τὸ δεύτερον 
Ῥελὰ, ἘΣ ΕΥ.. Βοδεν 13) 
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τοῦ διαλόγου κεφάλαιον, τὸ πεῖϑον μεταβαίνειν ἀπὸ 
τῆς φυσικῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν πολιτικὴν. 

28, 29. Πότερον ἐᾷ») Τὸ “Ὁμηρικὸν γῦν πα- 
ραφράξει ῥητόν: 

νήπιος εἷς, ὦ ξεῖνε, λίην τόσον, ἠὲ χαλίφρων, 
᾿ἨΗὸὲ ἑκὼν μεϑίεις, καὶ τέρπεαι ἄλγεα πάσχων. 

Πᾶς γὰρ μὴ μανϑάνων, 1) φύσεως ἀντιπραττούσης 
πάσχειν τοῦτο, καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος νήπιος, καὶ ἠλί- 
ϑιος" ἢ δύναται μὲν, οἴεται δὲ ἀνωφελῆ εἶναι τιὰ 

μανϑαγόμενα, καὶ διὸ τοῦτο οὐκ ἐπιτείνεται πρὸς 
αὐτὼ, καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος χαλίφρων καὶ μαινόμε- 
γος" ἢ οἴεται μὲν ὠφέλιμα εἶναι, ῥαϑυμεῖ δὲ καὶ 
Αλακεύει, καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος ἑκὼν μεϑίων, καὶ μὴ 
προσέχων τὸν νοῦν. 

αἰ 9. πράγματα] ἀντὶ τοῦ, φροντίδας. 
ἡ 1, ᾿Ὀρτυγοτρόφο»] Εἰρωνικῶς. οὗτος ἐπὸὺ 

Ῥρο τοὺς ὄρτυγας παριοτιὶὶς, κόπτειν αὐτοὺς αλ- 
"ΠΗ ἐδίδασκε. 

2ὅ, 15. ᾿Ανδοαποδώδη) Τὴν ἀνδοαποδώδη τρί- 
χα, παροιμίαν εἶναι φασὶν, οἱ μὲν, ἀπὸ τῶν ἀρτιγε- 
νῶν πώλων», οὗ δὲ, ἀπὸ εἴδους κουρᾶς προσηκούσης 
ἀνδραπόδοις παρ᾿ ὃ καὶ αἱ γυναῖκες τοὺς πὸ δού- 

λων» ἐλευϑέρους γεγοφύταξ, οὕπω δὲ τὸ ἦϑος μρτας 

βαλόντας, ταύτην ἔτι ἔχειν τὴν τρίχα ἔλεγον σχώ- 

πτουσαι. οἱ δὲ, ὅτι τὺς ἐν τῷ στήϑει τρίχας φρένας 

οὕτως ὃ Πλάτων μεταβαλὼν, τὸς ἀνδραποδώδεις 

φρένας οὕτως ἐκάλεσεν. 

25, 20. Ὅσα μαϑήσεως Διττὴ ἡ τελειότης ἡμῖν, 
ε ἢ - - Ἶ ' ς κι - “] ἡ μὲν τοῦ λογικοῦ διὲὲὶ μαϑήσεως γενομδνη" ἡ δὲ τοῦ - 
ἀλόγου, δ ἀσκήσεως τῶν βελτιόγων ἐθῶν. 
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46, 17. “πρακλέους τε γένος καὶ ᾿Ἱχαιμένους 
Ζεὺς, Ζ]ανάη 

| 
τὰ 

ἄλλαι γυναῖκες. Περσεὺς 

ἼΗ ἀνδυόμεδα Κηφέως 
Ἀγκαῖος. ᾿Ηλεκτρύων 

“]αογόμη | “Ἰυσιδίκη, ᾿᾿χαιμένης. 
ἐπτονον:- ν5 αν Ὡ»--- 
᾿ἀμφιτρύων, “λκμήνη 

᾿Πραλλῆς. 

“20,.,40.. ὅτις Εὐρυσάκη] 

Ζεὺς, Αἴγινα 
΄“κπ-. ...»ὕ... 

«ἄϊακος, ᾿Ενδηὶς 
----- Ὁ 

Τελαμὼν, Περέβοια 

ἄϊας, Τέχμησσα 
΄----..--..... 

Εὐρυσάκης 
διὰ μέσου πολλοὶ, πολλαὶ 

΄ςπἢ---. ἣν 

Κλεινίας, Ζ)εινομιίχη 
΄“πὰ..-- οὖ... 

᾿Δλκιβιάδης. 

ὕ 
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20, 21. Εἰς Ζαἰδαλο»] 
᾿ ᾿ 
Ζεὺς, ἄρα 

ἸΝ πὸ 
“ἥφαιστος, 1 ἢ 
“παπποῦ πεσικος 

3 7 “ 

Βρεγϑεὺς, Προκχρὶς ρὲχ' ; θὲς 

ῷ 

Δ1ητίων, γυνὴ τις 
-΄““ἀππως..- σ“ τὐτῦσ-- 

ν 9 ὁ Ἰυπάλαμος, ᾿Αλκέππη 
“ΞΕ... 09 Ὡς νσόπόσοςς͵ 

Ζαίδαλος 

διιὶ μέσου πολλοὶ, πολλαὶ 
““παεξεξετοι...... Ἰοὺ «τανῦν -- 

“Σωφρονίσκος, Φαιναρέτη 
»σεσξεεζοεοοςο..... οἰ ῳἰροεσνΞ»-ς 

«Σωκράτης. 
Ὗ “- “Ὁ - 3 ως 

20, 28. Σαλαμῖγα] νῆσον πρὸς τῇ «Αττικῇ, 
καὶ πόλιν. 

20, 29. «Αἴγιναν νῆσον μίαν τῶν Κυκλάδων. 
᾿ τ ὮΝ. ἢ 

27, 11, Γενέϑλιαὶ Τενέϑλια ἐστὴν, ἡ δι' ἐνιαυ- 
»."»ἦ - -᾿ ᾿ ᾿ ΝΕ 

τοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεχγϑέντος ἑορτή. ΓΓενέσια δὲ, ἡ 
Ν 3 2 ουὺ ο᾿ ΄ο-ν -Ὁ 

δι' ἐνιαυτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεϑνεῶτος μνήμη. 
{ -΄ 1. δα ᾿ Ὁ ει 27, 15. Τοῦ κωμῳδοποιοῦ ) ὃν Πλάτωνα κα- 

λεῖσϑαι φασὶν. 
᾿ - ε᾿ ΕΣ 

27, 18. Τροφοῦ} Αὕτη «ἡάκαινα τὸ γένος ἢν, 
“ἽΤαγνικὴ καλουμένη. 

ΤΣ, ᾿ ἣ δ. 

27, 24. ᾿Επειδὰν δὲ ἑπτέτεις γένωνται] ἢ διὰ 
4 ᾿ , ’ 2!) -Ὁ , }λ ὃ ᾿ Γ 

τὸ τὸν λόγον τότε ἄρχζεσϑαι τελειοῦσθαι, ἡ διὰ τὸ 

τὸν Ζωροάστρην ζ΄ γενόμενον ἐτῶν σιωπῆσαι, εἶτα 
᾿ ἤ ᾽ ω Ἀν θα ω «) 

μετὰ Δ χρόνους ἐξηγήσαοϑαν τῷ βασιλεῖ τῆς ολης 
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φιλοσοφίας, ἢ ὡς τῷ 1ἰϑρᾳ οἰκεῖον τὸν ζ΄ ἀριϑμὸν, 
ὃν διαφερόντως οὗ Πέρσαι σέβουσιν. 

47, 27. Ζὴὶς ἑπτὰ] Τότε γὰρ ὃ τόλειος ἐν ἡμῖν 

ἀποφαίνεται ὃ λόγος, ὡς ᾿Αριστοτέλης, καὶ Ζήνων, 
καὶ ἀλκμαίων ὃ Πυνϑαγόρειος φασίν. 

28, 3 . Ζωροάστρου] Ζωροίάστρης ἀρχαιότερος 

ξξακ εὐρὰ ἐοδὸ ἔτεσιν, ἧ λέγεται, Πλάτωγος" ὃν οἱ μὲν", 

“Ἕλληνα, οἱ δὲ, τῶν ἐκ τῆς ὑπὲρ τὴν μεγάλην ϑάλασ- 
σὰν ἠπείρου ὡρμημένων ποαῦδά φασι, πᾶσάν τὲ σο- 
φίαν παρὼ τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος ἐχμαϑεῖν, τουτέ- 
στιν, ἐπιτυχοῦς γοήματος "οὗ δὴ εἰς “Ἑλληνικὴν φω- 
γὴν» μεταφραξόμενον τοὔνομα τὸν ἀστροϑύτην δη- 

λοι" τιμήσειν τε αὐτὸν τὴν ἀνακεχωρηκυῖαν διαγω- 
γὴν τῶν πολλῶν, καὶ δὴ τὴν τῶν ἐμψύχων ἀποχὴν, 
συγγράμματά τε διάφορα καταλιπεῖν" ἐξ ὧν καὶ 
δείκγυσϑαι τρία μέρη φιλοσοφίας εἶναι κατ᾽ αὐτὸν, 
φυσικὸν, οἰκονομικὸν, πολιτικόν. ἶ 

98, 21. Ἕλξεις Ὅτι καὶ τὴν ἱματίων ἕλξιν, ἢ 

φεὰ πνδοοθον ες, διαφερόντως ᾿ἀλλκιβιάδης ἐπετήδευε. 
928, 28. Φιλονικίαν)] Σημείωσαν Φιλονικέαν διὰ 

τὸ ι, τὴν φιλίαν τῆς νίκης. 

920, 7. Ιεσήνης ὡς Τυρταῖός φησι" 

Μεσήνην ἀγαϑὸν μὲν ἀροῦν, ἀγαϑὸν δὲ φυτεύειν. 
χώρα δὲ ἐστιν αὑτὴ. 

29, 9. Εἱλωτικῶ» Εἵλωτες, παρὰ ““ακεδαιμο- 

γίοις οὗ γόϑοι, καὶ ἐξ αἰγμαλώτων δοῦλοι γενόμενοι, 
ἀπὸ τοῦ Ἕλους, πόλεως ἐν Πελοπονγήσῳ. 

Καὶ Πτελεὸν, καὶ Ἕλος, καὶ Φώριον. 
φησὶν Ὅμηρος. καὶ Εἰλωτία, ἡ δουλεία. 

29, 106, Τὸν Αἰσώπου μῦϑον Ὃ μῦϑος τοιοῦ- 
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τος" «Τἐὼων μὴ οἷός τε διὸ γῆρας ϑηρεύειν ὧν, προσ- 
ἑποιεῖτο νοσεῖν, ἵνα δὴ τὸ ϑηρία, πρὸς ἐπίσκεψιν 
ἰόντα παρ αὐτὸν, κατεσϑέῃ. δεινὴ δ᾽ ἡ ἀλώπηξ οὖ- 
σὰ τὸν δόλον συνιδεῖν, ρώρασε, καὶ τοῦ λέοντος αὖ- 
τὴν ἀξιοΐῖντος εἰσελϑεῖν πρὸς αὐτὸν, ἔφη, μὴ δόνα- 
σϑαι εἰσιέναι" ὁρᾷν γὰρ ἰχνὴ μὲν εἰσιόντων, ἐξιόγ- 
των δ᾽ οὔ. 
8. νδρὺς ἀξιοπίστου ἢ Περὶ Ξενοφῶντος 

φασὶ λέγειν αὐτόν. οὗτος γὰρ ἕν τῇ ἀναβάσει ἱστό- 
ρησε τὰ Περσῶν, Κύρῳ συνανελϑὼν ἐπὶ τὸν ἀδελ- 
φὸν “ἀρταξέρξην. 

50,.12: ᾿ρχιᾶσι ᾿Ερχιεῖς, δῆμος Ὁ ὑπὸ τὴν 

Αἰαντίδα φυλὴν, ἢ, ὡς τινες, Αἰγηΐαν. Πλέϑρον ὃς 
ἐστι μέρος ἕκτον σταδίου" τοῦτο δὲ πήχεις ἔχεν τε- 
τρακοσίας, ὧν τὸ ἕκτον πήχεις ἑξήκοντα ἕξ δίμοιρον, 
ὁ ἐστι τὸ πλέϑρον. 

Ξ 8 ἑωτυχέδου] “εωτυχίδης, ὃ κατὰ Μἡ- 
δου στροτηγίσας. “Ἀρχίδαμος, ἐφ᾽ οὗ ὃ Πελοπονγη- 

σιακὸς πόλεμος. 'ἅγις δὲ, ἐφ᾽ οὗ ἐκράτησαν “«Ἴακε- 

δαιμόνιοι. 
31, 8. 4λλ, ὦ μακάριε] Ἐντεῦϑεν τὸ τρίτον 

τοῦ διαλόγου κεφάλαιον, τὸ ἐκφαῖΐνον τὴν οὐσίαν 
ἡμῶν καϑ' ἣν ὑφεστήκαμεν. 

31, 28. Παίζεις] Ὅτι ἐπιμελείας δεῖσθαι φησὶν 
ἑαυτὸν, διὰ τοῦτο παίζειν λέγεται. 

39, 1. Ἰνῴ γε] ἀγνοεῖ ἑαυτὸν ὃ “Σωκράτης ἔν- 

ϑουσιαστικῶς. 

32, 4. Οὐκ ἀπορητέον] οὖκ ἀποκνητέον, Ἢ 

ἢ 7εχέμς νογῦα φὰς Τξαδϊπξοπέμδ ἤἀϊδ δολοζίις 
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32, 10. Οἱ πράττειν τὰ πράγματα] Ὅτι τὸ ὗλι-- 
κὸν αὕτιον τῆν πολιτικῆς τὰ πρακτέα εἰσίν. 

392, 18. Τοῦτο ἀγαϑὸς Ἐπὶ μὲν τῶν βαναύ- 

σων τοῦτο οὐκ ἄτοπον" ἐπὶ δὲ τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρὸς 

ἄτοπον τὸ εἶναι τὸν σοφὸν κατὰ τὶ ἀγαϑόν. 
39, 20. “ἄρχειν ᾿Εντεῦϑεν τὸ εἶδος παραδίδωσι 

τοῦ πολιτικοῦ, ὅτι τὸ ἄρχειν. 
833, 10. Κελευστῶν] τῶν περὲ τὰ ἄρμενα ἵστα- 

μένων. 
33, (9. Τίς οὖν αὑτὴ] ᾿Εντεῦϑεν τὸ πολιτι- 

κὸν ὅτι φρόνησις, : καὶ οὐ σοφία. 
84, 19. ΚΩ οὖν φιλίαν] Οὐγ ὡς βουλόμενος ὅ 

Σωχράτης καὶ αὐτὸς εἶναι τέλος τὴν φιλίαν, ταῦτα 
ἐρωτᾷ, ἀλλ᾿ ὅτι ᾧετο τὸν νεανέσκον ταὐτὸν ὑπολαμ- 
βάνειν στοργὴν καὶ φιλίαν. ι 

84, 19. ὁμόνοιαν 1 ὋὉμόνοιά ἐστι γνῶσις τῶν 
Ἶ ᾿ 

αὐτογνωστῶν. 
34,. 21. ἀἰριϑμοὺς) ᾿Ἰριϑμοὶ, ἀριϑμητὰ, διω- 

ρισμένα. 
34, 95. Πήχεως] Πῆήχεις, μετρικὴ, συνεχές. 

34, 98. Σταϑμοῦ ) Σταϑμοὶ, στατικὴ, ῥοπή" 
ὥστε ἐκ τῶν Πλάτωνος τρίτον εἶδος ποσοῦ ῥοπή. 

35, 4. Μὴ κάμῃς] Πολλὰ ἠρώτησε. διὸ τὸν 
γέον διεγεέρων λέγει, μὴ κάμης. 

Γ͵αοροδωϊέ, δίπ μία ταιμέαξίοηα σοπδογναξα διιγιΐ, 
οἴπ ἴπ τὴς ἐσοέξϊοπογα οοαϊοσα ππαΐο δοφοίία εἰ6-- 
ΡΤοτηϑΙέ γοέϊγμ586 νιἰφαΐμγ, Ναπι δαϊέτο ἴτε αἰ: 
76͵ 515, σία 1 ἐοοία δογιρέογί τα! οαπαϊς Σ ἰῶν- 
ἔοι ἐδι5 ὁδέ, θῶ φμέάοπι ἐθχέμο ὑογύα, αὐ φιέαδ 
δολποϊία ρογέϊπογιέ, Τατο αἰϊέογ εχλιδοέ ἔχις εὐ το 
Η. ϑέορδαῃΐ- 
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35,90. Ταλασιουργίας Ἴ τῆς ξοντικῆς. Ταλα- 
σιουργία δὲ, ἢ ὅτι τὰ λάσια ἐργάζεται, ἢ παρὰ τοὺς 
ταλάρους. 

90, 16. Κατὰ τὸν σὸν λόγον] Κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀναγκαίως πρόκειται, δι τὰ ἐν τῇ “ηολυτδέᾳ ἀποδεδειγμένα, μηδὲν διαφέρειν κατὰ τὸ πολεμικὰ τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄῤδενος. 
35... 5. Δ; ἀρα] Κατὰ γὲρ τὸ προσεχὲς τέλος οὐχ δμονοεὶ ἀνὴρ καὶ γυνὴ, ἀλλὰ κατὸ τὸ πόῤῥω. 
φῦ ϑΌς γα αὐτῶν} ᾿Αντιλέγει ὁ ̓ Αλκιβιάδης τῷ Σωχράτει, ὕτι ἀλλ᾽ εὖ οἰκοῦσι τὸς πόλεις δὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι τὸ αὐτῶν πράττουσιν. ὃ δὲ Σωκράτης φη- σὺν, ὅτι πάλαι ὑπὸ σοῦ ταῦτα ἐλέγετο, οὐκ ἄρτι γε. 
οἷς 2. Πότερον οὖν δὴ ὁάδιον τυγγώνει»} Ὧς ὑάδιον παντὸς εἶναι τὸ λόγῳ διεξιέναι" πογχαλε- πὸν δὲ, τὸ ἔργῳ ἐπιχειρεῖν, καὶ γὰρ λέγεται τὸ 1 γῶ- 9. σαυτὸν ἐν λόγοις οὐδὲν μέγα, ἔργῳ δὲ μόγος τοῦν᾽ ἑπέσταται ϑεύς. 
38, 13. Φαῦλος) ἀντὶ τοῦ, εὐτελής. 
38. 13. “ἰναϑεὶς] Τὸ Τγῶϑι σαυτὸν Χίρῥων ὗ «Ἰακεδαιμόνιος ἀνόϑηκεν. οἱ δὲ φυσὶν, ὅτι Φημο- γύη, ἢ προφῆτις, 
8, 22, ᾿Βομὲν αὐτοὶ] ᾿Εντεῦϑιν κατασκευάζει, 
ἄνϑρωπος ἢ ψυχὴ ἐστι κατηγορικῶς. 
8, 23. Ἔχε οὖν ] ὩΣ ἐλάττων πρότασις ἐγθὲγ- δε, ὅτι ἀνῶρωπος ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι. 

39, 8. Τομεῖ]} Τομεὺύς ἐστιν ἐργαλεῖον τὴν βώ- σιν ἔχον κυκλιχήν" «Σμίλη δὲ, ἡμικυκλικήν. 
30. ΟΜ ΣΟ τι 1 Ἢ μείζων πρότασις, ἡ λέγουσα, τὸ τῷ σώμωτι χρώμενον ψυχὴ ἐστι. 

ὥ» 2.2 

« 
[ὙΨ 

ῷ 
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40, 15. “Ζαφέστερον] Οἷδεν ἐλλιπῆ τὸν ὅρον ὃ 

“Σωκράτης. ὁ ῥάϑυμος ἰλκιβιάδης, ἴδε, τέ λέγει. 
41, θ. Ὅστις ἄρα] Ἔκ τούτων δὲ ον, ὡς 

τῶν τεχνιτῶν οἵ λόγοι οὐκ εἰσὶν ἀεὶ ἐν ψυχὴ" ἐπεέ- 
γων δὲ, ὧν μετὰ τὸν τοῦ σώματος χωρισμὸν οὐκ 
ἀπήλλακται. 

41, 15. ΖΣωφροσύγη)]ὴ “Σωφροσὗύνην λέγει Π}λώ- 
: α νὰ ρς βάδῆ Ἃ. ω ; δ 

τῷ» τὴν φρόνησιν, ὡς ἀπὸ τῶν χειρόγων ἐπὶ τὼ 
κρείττω ἐπιστρέφουσαν" καὶ ἄλλως, ὅτι ἀντιστρέ- 

φουσιν ἀλλήλαις αἵ πολιτικαὶ ἀρεταί. 
41, 25. Εἰ ἀρα τις] ᾿Εντεῦϑεν κατασκευάνει 

ὑποϑετικῶς, ὅτι ὃ ἄνϑρωπος ἡ ψυχὴ ἐστι. 
ο΄. “οὴ δρχαψήκορος, Παρῳδεῖ, τὸ ἕπος" 

ΐ ΑἿΜ “Πφεχϑῆος μεγαλήτορος: δ τς ἔν 

εὐπρύσωπος δὲ κατὰ τὴν δλότητα, ἐπεὶ κατὰ τὸν 
καϑ' ἕνα ἕχαστον αὐτοῦ, εὐτελής. 

43, 25. Κάτοπτρα] τὰ φυσικὼ, οἷο», ὕαλον», 

1) κέρας: 
44. ΞΔ, Ἷρ οὖν μὴ γι ἐγώσκοντες Συλλογι- 

σμὸς δεικνύων, ὅτι ἃ ἑαυτὸν ἀγνοῶν, οὐδὲ τὰ ἕαυ- 
τοῦ οἷδεν. 

45, 10. Ὅστις δὲ] ᾿Ενταῦϑα ἡ δευτέρα πρότα- 

σις τοῦ συλλογισμοῦ. 

45, 13. Οὐκ ἀρα] Τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὃ 
ἑαυτὸν ἀγνοῶν, οὐκ ἔστι πολιτικὸς, οὐδ᾽ οἴκονο- 
μικὸς, οὐδ᾽ ἡϑικός. 

46, 1. Εἰ δὴ μέλλεις Συλλογισμός. πρῶτη 
πρότασις, ὁ τὰὶ τῆς πολιτείας μέλλων πράττειν ὀοϑῶς, 

ἀρετῆς τοῖς πολίταις μεταδίδωσιν». 

48, 8. “ύγαιτο δ᾽ ἄν τις} “]ευτέρα πρότασιφ᾽ 
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οὐδεὶς ἀρετῆς τοῖς πολίταις μεταδιδοὺς, δύναται μὴ 
ἔχειν ἀρετὴν. 

47, 234. Ἵνα μὴ ὀνομάξωμε» Τὴ ἀποσιωπήσει | 

ἐξογκοῖ τὸ πρᾶγμα, οἷον τὸ δουλοπρεπές. 

47, 39. Τὸ μὲν σὸν] ᾿Εγὼ μὲν ἐραστὴς, σὺ δὲ 
ἐρώμενος. 

48, 3. Πελαργοῦ͵ ᾿Επειδὴ τοὺς πελαργοὺς φα- 
σὲ γηράσκοντας τοὺς γονεῖς ἀμοιβαίας κομιδῆς 
ἀξιοῦν, ἧς ἔτυχον ἐν τῇ γεοττείᾳ παρ᾽ αὐτῶν. 

ΕἸΣ ΤΟΝ ΖΔΕΥΙΤΕΒΡΟΝ ΑΚΙΒΕΛΑΜΗ͂Ν. 

» τ δὴ 3 Α 2 ᾽ν ᾿ Ψ 

Ῥὰσ. "58; π᾿. 8. Βνεοὺς] ἀφώνους, κωφοὺς, 

ἐξεστηκότας, νωδοὺς, νωχελεῖς, μετεώρους. 
Ὗ [2 2 ᾿ ΡΒ} ε κὴ 

4. Επουρίσῃ) ἀποπέμψῃ, ἢ, ὡς γῦν», 
9 ᾿ 

ἐφορμήσῃ., : ᾿ 
69, 94. Φϑονεροῦ] Φϑονερὸς, ὃ ἐπὶ τοῖς εὑ- 

- 2 , ν. ξ 
προαγοῦσιν ἀχϑόμενος κατ ἑαυτόν. ἔστι δὲ καὶ ὁ 
3 ᾿ ι «ς 

ἐπίφϑονος Φϑονερός. διαφέρειν δὲ Βασκάνου. ὁ 
γὰρ Βάσχκανος ὑπὸ φϑόνου καὶ συποφαντεῖ, καὶ κα- 

ἘΠῊΝ οὐ ΚΘ ἀν τς - ῶ: 32» ,» ι τηγορεῖ, ἀπὸ τοῦ βαβάκτου ἴσως. ἔστι δὲ Βαβάκτης, 
ε , Χ , 

ὃ κράκτης, καὶ μανιώδης. 

63, 9. Φαῦλος]) Τὸ Φαῦλον ἐπὶ τεσσάρων ἐγ- 

γοιῶν τάσσεται, κατ᾿ ἐναντιότητα παραλαμβανόμε- 
ΒΟ, ΡΣ να ἜΣ ’ [ “ οὐ 70» ἑπὲ ἁπλότητος καὶ εὐηϑείας, Ζημοσϑένης" οὔ 

γὰρ εἰ φαύλοις ὑμεῖς προστάταις χρῆσϑε. ἐπὶ δὲ τοῦ 
δπαΐγου Εὐριπίδης : 

Ψαῦλον, ἄκομψον, τὰ μέγιστ᾽ ἀγαϑόν. 

ἐπὶ δὲ μεγέϑους, Φαῦῖλον στόμα, ἀντὶ τοῦ, μέγα. 
ἌΓΓΛΩΝ Νὰ 2. ὰ 5, - ωῳ Φ, 2 

ἐπὶ δὲ μικρότητος, εὐϑέως ἐν ἀρχῇ τοῦ κατ “1ρι- 
«τοχράτους. λέγουσι δὲ καὶ τὴν Φανυλίαν ἐλαΐαν, 
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μικρὸν καρπὸν οὖσαν, οὕτως ὀνομάζεσϑαι. ἐκνε- 
γέκηκε μέντοι τὴν παλαιὰν χρῆσιν ἡ εἰς τὸ κακὸν 
μετάληψις. Φαῦλον γὰρ οἱ πλεῖστοι τὸ κακὸν ἐξα- 

κούουσι. 
06, 18. “ωροδόκοι] “ωροδόκοι, καὶ οἱ δῶρα 

λαμβάνοντες, καὶ οἱ δῶρα διδόντες. Ζημοοϑόνης ἐν 

Φιλιππικῷ, ἐπὶ τοῦ Ζελείτου ᾿ἡριϑμίου ἔφη Ζἰωροδό- 
κος" ὅπερ ἐν ἴσῳ κεῖται τῷ δῶρα διδούς. ἐπὲ δὲ 
τοῦ δῶρα λαμβάνειν πολλὴ ἡ παράϑεσις, ὥσπερ καὶ 
δνταῦϑα. 

ΦΥΣΊΤΟΝ ΧΑΡΜΊΙΔΗΝ. 

Ῥαρ, 69, 11π. 4. ἀντικρὺ] Ἡντικρὺ παρὰ μὲν 
Ὃμήρῳ ἐστὶ τὸ κατ᾿ εὐθὺ, καὶ ἐξ ἐναντίας" 

ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 
Ἔγχος. 

καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ ὁμοίως" οἰόμε- 

γον πύλας τὰς ϑύρας τοῦ οἰκήμυτος, καὶ ἀντικρὺ 

διέξοδον εἰς τὸ ἕξω. παρὰ Ζημοσϑένει δὲ ἐν τῷ κατὰ 
“Ιριστοκράτους, ἀντὶ τοῦ, φανερῶς" φανερῶς γράψας, 
ὥσπερ νῦν ἐγὼ τοῖς δήμασιν, οὕτως ἀντικρύ. καὶ 
Θουκυδίδης ἐν τῇ ὀγδόῃ" σωφροσύνην λαβοῦσαι αἵ 
πόλεις, καὶ ἄδειαν τῶν πραττομένων, ἐχώρησαν ἐπὶ 
τὴν ἀντικρὺ ἐλευϑερίαν. τὴν φανερὰν λέγων. σημαΐ- 
γεν δὲ καὶ τὸ ταχέως, καὶ ὁλοσχερῶς. Ὅμηρος" 

“Ἕκτωρ «Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς 

Πλῆξ᾽ ἄορι μεγάλῳ, αἰχμὴν παρὰ καυλὸν 
ὄπισϑεν" 

᾿ντικρὺ δ᾽ ἀπάραξε. 
καὶ τὸ ἐκτοῦ ἐναντίου" 

᾿Δντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἡλυϑ᾽ ἀχωκή. 
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70, 6. ᾿Επιεικῶς] ἱκανῶς, ἐπίπαν, φιλικῶς, εὔγνω- 

μόν ως, καὶ ἐπιμελῶς ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ ἂντὲ τοῦ, συνεχῶς. 
καὶ ᾿᾿Ππιδικὴς, ὃ μεῖριθος 

70, 15. ᾿ΙδηνἹ ἅλις, εἰς κόρον, ἱκανῶς, δωδέμας, 
ΤΙΝ ς 
ἀρκούντως. 

» ὁ. Δευκὴ στάϑμη] Τευκὴ στάϑμη,ἐπὶ τῶν ἀδη- 
λα ἀδήλοις σημειουμένων, κἂν τούτῳ μηδὲν συνιέντων. 
ἽΙ γὰρ ἐν τοῖς λευχοῖς λέϑοις στόϑμη λευκὴ οὐδὲν 

δύναται δεικνύναι, διὰ τὸ μὴ παραλλάττειν, καϑάπερ 
ἢ διὰ τῆς μέλτον γινομέγη. ὡς Σοφοκλῆς Κηδαλίωνι" 

1 οἷς μὲν λόγοις τοῖς σοῖο!» οὐ τεκμαίρομαι, 

Οὐ μᾶλλον, 3) λευκῷ λίϑῳ λευκὴ στάϑμη. 
ἔστι δὲ στὰ ϑμη, σπάρτος τεχτογικὴ. κατ᾽ ἔλλειψιν δὲ 
εἴρηται ἥ παροιμέα᾽ διὸ καὶ ἀσαφὴς ἐγένετο. τὸ δὲ 
λον ἔστι τοιοῦτον: ἐν λευκῷ λέϑῳ λευκὴ στάϑμη. 

πον θυ νὰ τυ)χόνει Τράφεται, εἰ γ ἐτύγχανε. 

73, 5. Ἐπ᾿ ἐμαυτοῦ ἢ» Τρφάφεται, ἐν ἑαυτῷ ἢν. 

7ῦ, 39. μοσα] Γράφεταν καὶ, ὁμώμοκα. 

76, 8. Ὅτι πλείστων δοκεῖ πολὺ σωφρονέστατος 

Τράφεται καὶ, ὅτι πάνν πολὺ δοκεῖ σωφρονέστατος. 
70, 14. Τενήσεται] Γράφεται καὶ, γεννήσειαν. 
76, 57. Ζ4οκεῖς μοι οὐδένα τῶν. πρὸ σοῦ ἐν οὐ- 

δενὴ ὑπερβεβληκέναι) Γράφεται καὶ, δοκεῖς μοὶ οὐ- 
δένα τῶν προγόνων καταισγύγειν. 

77,14. Ὅτι ἄλογον] Γράφεται καὶ, ὅτι οὐ ὁῴδιον. 
82, 58. δ τλέγνέθαὶ “Στλεγγὶς, ξύστρα: τὸ πάλαι 

δὲ, ἡ τοῦ καλάμου κόμη παρὰ «Δἀκωσιν, ἢ ἀπεμάσ- 
σοντο. «Στλεγγίσματα ἀῤιμοὰ περιξύσματα. κυρίως 
δὲ, καλόμιναν ξύστραι. ὃ δὲ Θυατειρηνὺς Στλεγγίδα 

μὲν τὴν ξύστροαν, Στλαγγίδα δὲ, τὸ χρυσοῦν στεφάγιο». ὦ 
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ἷ 3.» 3 Ν - ν - ’ ες 
84, 17. Ἐπὶ οἰκήματος] ἐπὶ τοῦ δεσμωτηρίου, ὡς 

“ιν 2 
«Τυσίας, ἢ ἐπὶ ποργεέου, ὡς “ἀττικοί. 

᾿ ᾿] ᾿ 23 8), Ἁ .“Ὁ 87, 5. ᾽᾿Εγγύα] Ἔγγύα" πάρα δ᾽ ἄτα, ἐπὶ τῶν 
΄ - .“ῳ .λ 

ῥᾳδίως ἐγγνυωμένων, καὶ κακῶς ἀπαλλαττόντων. λέ- 
2 δ δὰ . 5 ’ «ς δὲ Ὁ γουσι δ᾽ αὐτὸ ἐν Δελφοῖς ἀναγεγράφϑαι. οὐ δὲ εἰ- 

5 [Ζ 7 ΕῚ ι Υ̓ γι Υ͂ 27 ἊΝ πον, οὐχ οὕτως ἔχειν, ἀλλιὰ μόνον, Ξγγύη, ἄτη" καὶ 
ἰἐ “ 4. “ . , ᾿ 

παρέχουσι μάρτυρα τοῦτου Ἰζρατῖνον τὸν γεώτερογ, 
λέγοντα " 

Εἰ ΤΥ δ Δ ᾽ ; χυγείθην. ἰς ἐγγύας τρεῖς πεσὼν, ἀνῃςἐθηϊ 
[χ να “ 9 

Οὐτὼω ποτ ὃν ᾿“Ἰελφοῖσιν ἢν τι γράμματα" 
Τὴν ἐγγύην, ἄτην. ἀλλ᾽ ἐγὼ αἰβδρϑαν οὶ εἶχον 

ἔϑυος. 
4 -» -- 5 εἾ εὐ 

Ὅτι δὲ ἐστιν ἐν ΖΙελφοῖς, ᾿Εγγύα" πάρα δ᾽ ὅτα, 
.ἷὉ “᾽᾿ - τι 

δῆλον ποιεῖ Πλάτων Χαρμέδῃ, λέγων" 0 δὴ, μοι δο- 

κοῦσι παϑεῖν καὶ οἵ τὸ ὕστερα. γράμματα ἀναϑέν- 
ι ἃ Ν ᾳ, νον " , Φ᾿ν 2 

τες, τό, τὲ ηδὲν ἄγαν, καὶ τὸ, Εγγύα" πάρα δ᾽ τα. 

88, 14. 4“ογιστικῆς] “ογιστικὴ ἐστι ϑεωρία τῶν 
ΝΣ -ῳ 3 ι Ὁ -»Ἥ Α 

ἀριϑμητῶν, οὐχὶ δὲ τῶν ἀριϑμῶν μεταχειριστικὴ, 
3 ᾿ ϑλΝ 5) ι ! 39 Ὁ ΗΜ « , 

οὐ τὸν οὐνῶς ἀριϑμὸν λαμβάνουσα, ἀλλ ὑποτιϑεμὲ- 
γὴ τὸ μὲν ἕν ὡς μονάδα, τὸ δὲ ἀριϑμητὸν ὡς ἀρυ- 
ϑμὸν, οἷον τὶ τρία τριάδα εἶναι, καὶ τὰ δέκα ΡΜ 
δα ἐφ᾽ ὧν ἐπάγει τὰ κατὰ ἀριϑμητικὴν ϑεωρήματα.- 
ϑεωρεῖ οὖν τοῦτο μὲν τὸ κληϑὲν ὑπ᾽ “ἐρχιμήδους 
βοϊκὸν πρὸ βλημα, τοῦτο δὲ μηλίτας καὶ φιαλέτας 

ἀρυϑιμοὺς, τοὺς μὲν ἐπὶ φιαλῶν, τοὺς δὲ ἐπὶ ποίμνης " 
ἘΝ ἡ!" ᾿ ι. ΄ « ἥ ΡΞ 

κιαὺ ἐπ ἄλλὼν δὲ γενῶν τὰ πλήϑη τῶν αἰσθητῶν σκο- 
ποῦσα, ὡς περὶ τελείων ἀποφαένεται. ὕλη δὲ αὐτῆς, 

Γ ᾿ 5 ὗ ᾿ τ ΡΨ τιον α 

πάντα τὰ ἀριϑμητά" μέρη δὲ αὐτῆς, αἱ ΤΠ) λληνικαὶ, 
Ν 2 δ, Π ΕΣ ) ΝΟ » 

καε Ἐν ὉΠΈΜΛΕΝῚ τσ η αν αν μέϑοδοι ἐν πολλαπλα- 

σιασμοῖς καὶ μερισμοῖς, καὶ αἱ τῶν μορέων συ; πε- 
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φαλαιώσεις, καὶ διαιρέσεις, αἷς ἰχνεύειν τὰ κατιὶὶ τὴν 
᾿ ἸὮ Σ “4{ἴ ἰμ " γε ᾿ τε Ἃ ν ἴλην ἐμφωλευόμενα τῶν προβλημάτων, τῇ περὶ τοὺς 

ξ ειἢ ἔξ ΝῚ , Υ , ᾿Ὶ 

τριγώνους καὶ πολυγώνους πραγματείᾳ. τέλος δὲ 
3 ὦ" ᾿ » ’ ἊΣ 

αὐτῆς, τὸ κοινωνικὸν ἐν βίῳ, καὶ χρήσιμον ἔν συμ- 
3 Ἃ »-“"» Ὁ 39 - 

βολαίοις" εἰ καὶ δοκεῖ περὶ τῶν αἰσϑητῶν, ὡς τε- 
λείων, ἀποφαίνεσθαι. 

88, 15. ΤΓεωμετρικῆς) Γεωμετρία ἔστιν ἐπιστὴ- 
μη ϑεωριτικὴ μεγεθῶν, καὶ σχημάτων, καὶ τῶν πε- 

ριοοιζουσῶν καὶ περατουσῶν ταῦτα ἐπιφανειῶν, καὶ 
γραμμῶν, τῶν τε ἐν τούτοις παϑῶν, καὶ σχέσεων, καὶ 
ἐνεργειῶν ἐν μορφαῖς, καὶ κινήσεων ἐν ποιότησι. 

πάϑη μὲν οὖν λέγεται τὰ περὶ τὰς διαιρέσεις" σχέσεις 
τ [᾿ -Ὁ “ο͵.Ἢ Ψ ᾿ 

δὲ, οἱ τῶν μεγεθῶν πρὸς ἀλληλὰ λόγοι καὶ ϑέσεις. 
Χ ω9 « τ: ΄ ς΄» 3 - Ἃ Υ 

καὶ καϑ' αὕτα ἐπιβάλλουσιν ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ πρὸς 
γ] ᾿ 

δλληλὰ συγκρίνουσιν. 

89, 4. “λείω τῶν ἐπιστημῶ»] Γράφεται καὶ, ποι-- 
σῶν» τῶν ἐπιστημῶν. 

90, 43. Τὸ τρίτον] Τὸ τρίτον τῷ Σωτῆρι, ἐπὶ 
τῶν τελεέως τὸ πραττόντων. τὰς γὰρ τρέτας σπονδὰς, 

- δ Ὁ ΩΣ 

καὶ τὸν τρίτον κρατῆρα ἐκίρνων τῷ “102 τῷ “Σωτῆρι. 
Τ ἢ 5 ᾽ 5» ᾿ 2 ᾿ 

τέλειος γάρ ὃ τρίτος ἀριϑμὸς, ἐπειδὴ καὶ ἀρχὴν, καὺ 
͵ ΄ - ἕξ 3 Ὁ 

μέσην, καὶ τέλος ἔχει, ὃ πρῶτος οὗτος ἀριϑμῶν ἀρ- 
ἢ γχτ' δ ἡ 7)... . ῳ ᾿ ᾿ 

τιοπέριττος. Τέλειος δὲ καὶ ὃ Ζεὺς, ὥστε κατὰ λόγον 
τρίτον τῷ 41 σπένδεταΐ τε, καὶ ὃ κρατὴρ τρίτος τέ- 
: -, - ͵ πε ἧς ϑεται. Σοφοκλῆς Ιναυπλίῳ 

καὶ Διὸς Σωτηρίου 

Σπονδὴ τρίτου κρατῆρος. 

καὶ Πλάτων 171ολιτείαις, καὶ ἐνταῦϑα. 
Β 3.) ὰ ͵ Ἁ 5 ο" 

98, 28. .4λλ᾿ δωμεν)] γράφεται καὶ, ἀλλὰ δῶμεν. 
"ἢ " Ἷ - , 3 

103, 7. ᾿ἀμωσγέπως τοῦτο ἐν ἔσῳ καϑ' ὁντινοῦν 



ΙΝ ΡΙΑΤΟΝΕΈΕΜ. 5419. 

τρόπον. ἕνιοι, τὸ μετρίως. παρὰ Πλάτωνι, τὸ ἐκ 
παγτὸς τρόπου'. 

103, 31. ᾿Επῳδῆς] γράφεται καὶ, ἐπῳδίας. 
104, ὅ. “Οσημέραι] διαπαντὸς, πάντοτε, καϑ' 

ἡμέραν. 
ΟΣ ΤΟΝ  ΆΧΗΤ Α, 

Ρασ. 13, ἴῃ. 14. Στύρακος] Στύραξ, κέν- 
τρο», κέρας, ἐπιδορατίς. 

118,.,,2. δίῳ Καρὶ ὑμῖν ὃ κίνδυνος] ἐπὶ τῶν 

ἐπισφαλέστερον καὶ ἐν ἀλλοτρίοις κινδυνευόντων. 
Κᾶρες γὰρ δοκοῦσι πρῶτοι μισϑοφορῆσαι" ὅϑεν καὶ 
εἰς πόλεμον αὐτοὺς προέταττον. ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ 
τοὺς μικροὺς στρατιώτας τιγὲς Καρίωγας προση) ὁὃ- 
θεύον᾽ καὶ τὸ παρ᾽ “Ὁμήρῳ δὲ, ἐν Καρὸς αἴσῃ, ἐν 

τῷ τυχόντι τινὲς ἀκούουσι. ᾿Ζέμνηται δ᾽ αὐτῆς “«ρ- 

χίλοχος, λέγων" 

Καὶ δὴ ᾿πίκουρος ὥστε Κὰρ κεκλήσομαι. 
᾿ χαὶ ἼἌἜφορος ἐν α ἵστ οιῶν, καὶ Φιλήμων ἔν Γάμῳ" 

τς Ἔν Καρὶ τὸν κίνδυνον οἶδα, δέσποτα. 
καὶ Εὐριπίδης Κύὐκλωπι- 

Ζράσω ταδ΄. ἐν Καρὲ κινδυνευτέον. 
καὶ Κρατῖνος Βουκόλοις" Εν Καρὲ τὸν κίνδυνον, ἐν 
ἐμοὶ δοκεῖ πρῶτα πειρᾶσθαι. καὶ Πλάτων ἐνταῦϑα. 

118, 15. Ἐν πέϑῳ)] Ἔν πίϑῳ τὴν κεραμίαν, ἐπὶ 
τῶν τὰς πρώτας μα δήσεις ὑπερβαινόντων, ἁπτομέ- 
νων δὲ τῶν μειζόνων, καὶ Υδὴ τῶν τελειοτέρων. Κέ- 
χρηται δὲ αὐτῇ Αριστοφάνης ἐν Προαγῶσι, καὶ Πλιά- 

τῶν ἐν ΤΌργέᾳ, λέγων" τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, ἔν 
᾿πίϑῳ τὴν περαμίαν ἐπιχειρεῖν μανϑάγειν. καὶ ἐν- 
ταῦϑα. 
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1524, 30. Τεῤῥοφόροις] Τιὲ σκεπάσματα πάντα 
οὗ «ἡττικοὶ Τέῤῥα ἔλεγον. τινὲς δὲ, δερμάτινα σχε. 
πάσματά τινα, καὶ Περσικὰ, οἷς ἀντὶ ἀσπίδων ἐχρῶν- 

το. οἱ δὲ Τ' ἐρῥα τὰς σκηνὰς φασὶ, καὶ Γεῤῥοφόρους, 
τοὺς τὺ εἰρημένα φέροντας. 

152, 16. Οὖὐκ ἂν πᾶσα ὕς γνοίη] Κἂν κύων, 

κἀν ὃς γνοίη, ἐπὶ τοῦ ῥᾳδίου καὶ εὐγνώστου, ὥστε καὶ 
τὰ ἀμαϑέστατα ζῶα καταμαϑεῖν,, 

480, 9; «Ἰϊξωνέα) Αἰξωγὶς, δῆμος Κεκροπίδος, 
καὶ ΑἸἰξωνεῖς, οἱ ἐκεῖϑεν' οἵ καὶ βλάσφημοι ἐνώμῳ- 
δοῦντο εἶναι" παρ᾽ ὃ καὶ Αἰξωνεύεσθαί φασι τὸ 
βλασφημεῖν ὃ καὶ ἡ Πλατωνικὴ ῥῆσις δηλοῖ, 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΩΝ 

Ῥαὰνσ, 140; πη: 1. «“χαδημίαρ “᾿ϑήνῃσι προά- 
στειον γυμνάσιον ἀλσῶϑδες, ἀπό τινος "χη ιδὴ μοὺ 1]- 
φῶος ὀνομασϑέν. 

143, 13. Κέλησιἢ ἀζυξιν ἵπποις. 
115, 14, Κρονικώτερα] ἢ τιὰ ἀρχαιότερα καὶ 

παλαιιὶὶ, ἢ τὰ εὐήϑη. 
143, 23. Πρὶν νενικηκέναι] Πρὸ τῆς νίκης ἀδεις 

τὸ ἐγκώμιον, ἐπὶ τῶν τὰ πράγμστα προλαμβανόντον. 
145, δ. ᾿Πρτίαζον] “ἀρτιασμὸς καὶ Ὡρτιάζειν 

ἐστὶ, τὸ δραξ ἄμενον ἀστραγόλων, ἢ τονῶν ἄλλων ἐξε.- 

τάζειν τὸν συμπαίζοντα, πότερον ἀρτίους, 1) πδ- 
ρισσοὺς κατέχει" ὡς καὶ Ἱριστοφάγνης Πλούτῳ" β 

Στοατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ἀρτιάζομεν. 
145, 10. Φορμέσκω»]) καλαϑέσκων. 
1460, 8. ᾿Σ πηλυγισάμενος ἐπισκιασάμεγος, ἐπι-᾿ 

κρυψάμενος. «Αὐγὴ γὰρ, ἡ σκιά. 
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140, 19. Παιδοτρίβη»] ἀλείπτην, γυμναστὴν. 
147, 14. ᾽Ορικοῦ] τοῦ ἡμιονικοῦ" "Ορεὺς γὼρ, ὃ 

ἡμίονος. ς 
149, δ. ΨψΨῆλα!] ΤΓράφεται καὶ, τίλλαι. 
159, 8. ᾿ἀλλοκότων] ἀλλόκοτον, ἐξηλλαγμόνον καὶ 

ἰδιότροπον. 
159, 22. Τὸ καλὸν φίλο») ἐπὲ τῶν τὸ συμφέρον 

αἱρουμένων. 
164, 7. Μὴ μάλιστα ἀλλα] Τράφεται καὶ, μὴ 

ἡμᾶς τἄλλα. 
168, 558. πολεῖν] Γράφεταιικαὶ, ἀπολιπεὼ καὶ 

ἀποβαλεῖν. 

ἘΠΙΣ ΤΟΝ ἹΠΠΑ͂ΡΧΟΝ. 
Ῥαρ. 74, 11. 21. Φιλαΐδων] Φιλαΐδαι, δῆμος 

«Αἰγηΐδος. 
175, 35. Στεῖχε] ἴϑι, πορεύου. 
175, 38. Στειριακῇ ὁδῷ) “Στειρίαι, δῆμος 71αν- 

διονέδος, ἐφ᾽ οὗ ἡ ὁδὸς οὕτω καλεῖται. 
176, 19. Τέως μὲν] Τέως δηλοὶ τὸ πρὸ τοῦ. 2[η- 

μοσϑένης" ὃ τέως προσκυγῶν τὴν ϑόλον. ΞΙριστοφά- 
γης Θεσμοφοριαζούσαις " 

Μόλις 
«Στεφανηπλοκοῦσ᾽ ἔβοσκεν ἐν ταῖς. μυῤῥίναις, 
Ἴέως μὲν οὐκ ἂν. 

Ζωΐλως ἐκ τῶν εἰς Πολύφημον ἐγκωμίων" οὗ γὰρ 
ὥὡμογνωμόνησαν οὗ ϑεοὶ περὸ τῆς τιμωρίας ταὺ- 
της, ὧςτε πάντοϑεν Οδυσσεὺς τέως ὃ σωζόμενος, καὶ 

τὰς ναῦς ἀκεραίους περιποιούμεγος, περιώφϑη με-- 

Ῥματ. Τ', ΤΥ. βόηο ΙΝ 
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» ς« 3 -Ὁ 

τὼ τὴν ἀρὰν ὑπὸ τῆς ᾿Αϑηνᾶς. ἐν δὲ τοῖς ᾿ἀριστοφά- 

γους Τελμισσεῦσιν ἀντὶ τοῦ πρότερον κεῖται" 
Οὐ; γὰρ τίϑεμεν τὸν ἀγῶνα. τόνδε τὸν τρόπον, 

Ὥσπερ τέως ἢ», ἀλλὰ καινῶν πραγμάτων. 
ἐν δὲ τῇ Εἰρήνῃ ὃ αὐτὸς ἀντὶ τοῦ ἐν τοσούτῳ κέ- 

ΝΕ 7 ᾿ ᾿ 
χζρηται, περὶ γπερβόλου λέγων" 

Ἢ Δ ας δῇ 2 ὄ Χ ᾿ ᾿ } 
πορῶν ὁ δῆμος ἐπιτρόπου, καὶ γυμγὸς ὧν, 

Τοῦτον τέως τὸν ἄνδρα περιεζώσατο. 
ΙΑ γ᾽ ν ἐγ περε, ἀν τὸ" εἰ “νῶν Λα Δ τὴ 
(αὐ τὶ ἐν τῇ Εἰρήνῃ εὐρηταν ἀντὶ τοῦ ἕως, λέ- 
γεν δὲ ὁ ἱπποκομῶν τὸν κάγνϑαρον" 

"Ἔ ὃ ᾿ Τ δέ 32.) ϑι ἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ ἐσθίων 
ἵ [ς δ τ᾿ ἊΨ Δ ἢ ὃς , 

Τέως, ἕως αὐτὸν λάϑῃης διαῤῥαχγείς. ζω 
Ἃ , ΕῚ ω .-Ὁ ’ -Ὁ- καὶ Ζίημοσϑένης ἐν τῷ τῆς παραπρεσβείας ἀντὶ τοῦ 

ξως " ἀντὶ δὲ τοῦ Εὔβοιαν ἀποδοϑῆναι, περὶ ἀρυμοῦ, 
καὶ τῆς πρὸς Πανώκτῳ χώρας, μεϑ' ὅπλων ἐξερχόμε- 

ἑτέως δ᾽ ἦσαν ἔσω οἵ Φωχεῖς, οὐδέποτ᾽ ἐποιησά- 

ον παρὰ δὲ Φερεχύδη χαὶ τοὔνομα τῆς Ὕ: 

πόλεως, λέγο δὲ τῆς Τέω, κείμενον εὗρον" ὅϑεν 7 

αἱνακρέων ὃ μελοποιὸς, ἀπὸ τοῦ Τέως. Ὃ γὰρ ὍΡΟΙ 
μυς, φησὶ», ἀναχωρῶν ἐκ τῆς χώρας, εὑρὼν Ἄρέαν 
τὴν ϑυγατέρα ἀϑύρουσαν, καὶ λίϑους συμφοροῦσαν 
τοὺς γῦν ὄντας ἐν Τέῳ, ἤφετο ταύτην, τί ποιεῖς; ῇ 

δὲ εἶπε' Τέως σὺ ἐζήτεις, ἵνα πόλιν κτίσης, εὕρον. 

ἀφ᾽ οὗ τοῦ ἀγνακινηϑεὶς, τὴν πόλιν ὠνόμασε Ἴτεω. 
καὶ ἀντὶ τοῦ, ἵνα, καὶ ὥς, καὶ μέχρι τούτου, καὶ ἔμ- 

5 Ω τ Ὁ ; {τ ν ε; 
παφοσϑεν. ἀντίκειται δὲ τῷ Τέως τὸ ἐν ὁσῳ. 

170, 29. ᾿ἀναϑέσϑαι) ᾿ἀναϑέσθαι ἐπὲ τῶν πεο- 
ω- : «Α ᾿ 

σῶν ἕλεγον οὗ παίζοντες. οὕς γὰρ μὴ κατὰ τὸ δέον 
ὸ 3 " 3 
ἐκίνησαν, τούτους ἀγετίϑεσαν». «ἄλλως. «ἀγοιϑέσθαι, 

ἀϑετῆσαι. 



νὴ. ΡῬΙΑΊΈΟΝΕΝ. 20 

ΤΣ ΤΟΝ ΜΜΕΙΝΕ ΞΕΝΟ
Ν. 

Ῥαρ. 184, 11.1.8. ᾿Εξὑπογυίου͵ ἐκ τοῦ σ
ύγεγγῦς, 

ἀπερισκέπτως, παραυτά. 

4“ αὐτοσχεδιάζειν] αὐτομάτως, ἀσκέπτως 

εὐπεὶν. 

484, 23. Ἀσπασίαν) »Ισπασία αὕτη, ᾿Αξιόχου, 

"Μιλησία, γυνὴ Περικλέ
ους, παρὰ Σωκράτει σεφελο- 

σοφηκυῖα, ὡς Διόδωρος ἐν τῷ περὶ Μιλήτου συγ- 

γράμμάτι φησίν. ᾿Επεγήματο δὲ μετὰ τὸν Περι- 

ΚΓ Θάνατον «ἁυσικλεῖ, τῷ προβατοκαπη Ἱλῳ, καὶ 

ξ αὐτοῦ ἔσχεν υἱὸν, ὑγνόματι Ποριστὴν, καὶ τὸν “υ- 

ἮΝ" ῥήτορα δειγότατον κατεσπδυάσατο, καϑάπεϑ 

καὶ ὺ Περικλέα δημηγορεῖν» παρεσκεύασεν, ὡς Αἰσχίνης 

ὃ Σωκρατικὸς ἐν διαλόγῳ 
Καλλίᾳ, καὶ Πλάτων ὃ- 

μοίως Πεδηταῖς. Κρατῖνος. δὲ ᾿Ομφύλῃ, τύρανγον 

αὐτὴν καλεῖ χείρων. Εὔπολις Φίλοις. ἐν δὲ Προσ- 

σαλτίοις Ἑλένην αὐτὴν καλεῖ. ὁ δὲ Κρατῖνος καὶ 

Ἥραν, ἴσως ὅτι καὶ Περικλῆς ᾿᾽Ολύμπιος προσήγο- 

θεὔετο. ᾿Εσχϑε δὲ ἐξ αὐτῆς ὁ Περικλῆς νόϑον υἱὸν, 

ἐφ᾿ κᾧ ᾧ᾽ καὶ ἐτελεύτα, τῶν γνησίων προαποϑαγόντων, 

ὡς Εὔποϑις Ζήμοις. 

84, 29. “Ῥχμνουσίου) “Ῥαμνοῦς, δῆμος Αἰὰ»- 

αἰδος, ἐξ οὗ οὗτος. 

187, 11. Βοτὰ]) τὰ βοσκήματα. κατὰ πάντων 

δὲ χερσαίων, καὶ πτηνῶν, "καὶ ἐνύδρων λέγετρι ζῴων, 

ὅσα βόσκεται. 

190, υἰὴ Ὃ δὲ υἱὸς] τὸν Καμβύσην φησί. 

490, 22. Σάρδεσι) Σάρδεις, πόλις «“υδίας. 

190; 27. Ἐρετρία») ἐνὸν ὑμ
ϑὴ ον Εὐβοίας. 

21:8. πκοωνϑῶνα! Μαναϑὼ ,, τόπος 4ττικῆδ. 



2 ΠΟ ΒΟΉΟΜΙΑ 
.} »"Ἢ΄» 

ἀπέχων τῶν ᾿Αϑηνῶν σταδίους τριακοσίους, τῇ φύσει 
τραχὺς, δυσέππαστος, ἔχων ἐν ἑαυτῷ πηλοὺς, τενάγη, 
λέμνας. 

19.,.} 5.» Τὴ ὑστεραΐᾳ] Τόμος γὰρ ἢν αὐτοῖς, 

μὴ ἄλλως ἐξάγειν εἰς πόλεμον, εἰ, μὴ πανσέληνος ἢ ἤν 

4109. 2 “αλαμῖνα) Σαλαμὶς, πρὸς τῇ ««ττικῇὴ νἢ- 
σός τε, καὺ πόλις. ᾿ἀρτεμίσιον δὲ, ἄκρα τῆς Εὐβοΐας, 

ἡ τείνουσα ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. ἕτερος δὲ αὐλὼν πα- 
ράκειταν τῇ ϑαλάσσῃ, ἐν ᾧ ἡ ναυμαχία ἐγένετο. 

192, 23. Πλαταιαῖς] ᾿δασϑναν, πόλιςΒοιωτίας. 

193, 7. Εὐρυμέδοντι] Εὐρυμέδων, ποταμὸς 
Παμφυλίας. 

193, Ἵ Τανάγρᾳ] Τανάγρα, πόλις Βοιωτίας. 
[198,2 22. Τρίτος δὲ πόλεμος] Περὶ τῶν ἐν Σικε- 

λίᾳ καὶ “Ελλησπόντῳ καὶ Πυτυλήνῃ ναυμαχούντων. 

δ ᾳ πα ψευρα ᾿λπ1π|5 80}10111 ἀρ. ΘΙ ΘΡΘΩΚ, δαπΐ 
δϑίίοιι, 486 ἀπ ΒΘ] 6 }}1 αα ΣἸκελέαν Ἰδριμεχ.] 

194, 25. Σικελία» Ἰστέον δὲ, ὅτι Ἄλεξις ὃ κω- 
μιπός φησι" 

Τῶν ἑπτὶ νήσων, ἃς δέδειχεν ἢ φύσις 
Θνητοῖς μεγίστας, Σικελέα μὲν, ὡς λόγος, 

᾿ἜΕστὶ μεγίστη" δευτέρα Σαρδώ" τρίτη 
Κύρνος" τετάρτη δ᾽ ἡ Διὸς Κρήτη τροφύς" 
Εὔβοια πέμπτη στενοφυής" ἕκτη Κύπρος" 
«Πέσδος δὲ τάξιν ἑβδόμην λαχοῦοσ᾽ ἔχει. 

Σικελία δ᾽ ἐλλήϑη ἀπὸ Σικελοῦ, τοῦ βασιλεύσαντος 

αὐσόγνων, οἱ ἀπὸ ᾿Ιαπῦγων ἐξαναστάντες, διέβησαν 
εἰς τὴν πάλαι Σικανίαν καλουμένην. ΄ 

195, 4. Ἑλλήσποντον] ᾿ϑάμαντος γυναῖκες, 
εφέλη καὶ Ἰνώ, αὕτη ἐπιβουλεύουσα Φοίξῳ καὶ 



ἘΝ ῬΡΙΑΤΟΝΕΜ, 395 
ἕ δι 

ἽἜλλῃ, τοῖς ἐκ Ἱνεφέλης τούτου παισὶ, πείϑει τοὺς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ πεμφϑέντας εἰς ΖΦελφοὺς διὰ τὸν λιμὸν, εἰ- 
πεῖν, ὅτι παύσεσθαι τοῦτον ὃ ̓ πόλλων εἶπεν, εἰ 
Φρίξον αὐτῷ σφαγιάσειε. ἹΝεφέλη δὲ μαϑοῦσα τοῦ- 
το, λαμβάνει παρ᾽ “Ἑρμοῦ κριόπρωρον πλοῖον ὑπό- 
χρυσον, ἐμβάλλεν τὲ τοὺς παῖδας ἐν αὐτῷ πλεῖν, καὶ 
φεύγειν. τῶν δὲ κατὰ τὴν μεταξὺ Σιγείου καὶ Χεῤ- 
δονήσου γενομένων ϑάλασσαν, ἡ Ἔλλη ἐκ τοῦ πλοίου 
εἰς τὸν βυϑὸν ὠλισϑε, καὶ τῷ πελάγει τοὔνομα δί- 
δωσιν αὐτῆς. 

; 19, 16. Ἀ͵Πιτυλήνῃ] ΠΠετυλήνη, πόλις ἐν “Δέσβῳ 
τὴ νήσῳ. 

196, 7. ᾿Ελευσῖνι] ᾿Ελευοὶς, δῆμος καὶ πόλις 
“Αττιπ"ῆς. 

198, 20. ᾿Εντέτηκε] ἐγκεκόλληται, πέπηγε. 
198. 29, Κόρινϑῳ)] Κόρινθος, πόλις ἔν Πελο- 

ποννήσῳ, κειμέγη ἐπὶ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ. Δεχαιὸν δὲ, ἐπί- 
γειον Κορινϑίων, ὥσπερ ὃ Πειραιεὺς ᾿4ϑηναΐωνγ. 

- εἰς τούτους δὲ τοὺς τόπους ἀπεδίδρασκον οἵ οἰκέται. 

΄ 

ΕΣ ΤΟΝ ΠΟΜΔΙΤΊΚΟΣΝ. 

Ῥαρ. 205, [ππ|. 5, Εἶε»] ἄγε δή. ἢ συγκατάϑε- 
σις μὲν τῶν εἰρημένων, συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα " 
ἢ ἀναφώνημα ὅμοιον τοῦ “4λλά. 

206, 17. Τὸν μέν γε οὖν] τὸν Θεαΐτητον. 
206, 18. Τοῦ δ᾽ ἡμῖν] τοῦ νέου Σωκράτους. 
217, 9. Ἱγεαλέστεροι] Ἱγεαλὴς, ὃ πρόσφατος. κυ- 

οἰως δὲ ἐπὶ τῶν ἁλσὶ παττομένων ἡ λέξις. ἔστι δὲ, καὺ 

ὁ γεωστὺ ἑαλωκὼς ἰχϑὺς, καὶ δὴ καὶ ὅ νεωστὶ ἁλιεσϑ εἰς. 
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217, 25. Τὸ κενούμενον αὐτῷ ποιρώμεθα] Γρά- 
φεται καὶ, τὸ μόριον αὐτῷ πειρώμεϑα, 

ΟΘ ἀΥ η ἔφϑης] Τράφεται, ἵνα μὴ 
μεμῳϑῇ. 

250, 7. Ζ4εδέηκεν] Τράφεται καὶ, δεδήλωχεγ. 
“259, 29. Πιλητικὴν) τὴν ἐξ ἐρίων πίλησιν. 
244, 20. Πάσης ὑπερβολῆς Τρόφεται καὶ, πόά- 

σῆς ὑρο μ ον 
240, 8. Ὡς οὐκ] Τράφεται καὶ, οὐχ ὡς. 
245, 115. 1ρ᾽ οὖν] Γράφεται, ἀρ᾽ ἂν. 
247, 5 Ὡἰ Κομψῶ» κομψθα, τωϑαστὴς, γελοια- 

στὴς, σκωπτικὸς, ἢ καλὸς, ἢ μέτριος. 

248, 6. που] ἴσως, σχεδόν, τὸ δὲ ̓ Ηποὺ 7ε, 
πολλῷ πλέον. 

2558, 18, Γὲ τινος] Γράφεται, γείτονος. 
201, ὅ. ξΞυμβϑαίνῃ] Γράφεταε καὶ, ξυμβὰν ἢ ἢ. 
267, 11. Κύρβεσι] ὙΤρίγωνοι πένακες οἵ Κύρ- 

βειρ, ἐν οἷς οὗ περὶ τῶν ἱερῶν νόμοι ἐχγεγόδμμένοι 
ἦσαν, καὶ πολιτικοὶ, “ἄξονες δὲ, τετρύγωνοι, ὃν οἷς 
οὗ περὲ τῶν ἰδιωτικῶν. τιγὲς δὲ ἀδιάφορα ταῦτα φασίν. 

280, 24. Βλακικαὰ) εὐήϑη, μωρὼ, ἀγόητα, ἀπὸ 
ἐχϑύος καλουμένου Βλακὸς, ὁμοίου σιλούρῳ, αἰχρή- 
στου τοσοῦτον, ὡς μηδὲ κυνὺ ̓ βρώσιμον δἰναι. οὗ δὲ, 
ἀπὸ τοῦ ἐν Κύμῃ χωρίου, τῆς Βλακείας, 

280, 18. Εὐήτριο»] ἱμάτιον εὐὐφές, ᾿Ἤτριον 
δὲ, ἔνδυμα ὑμενῶδες. 

ΕΙΣΤΟΝ ΜΙΝΙ Ἢ. 

Ῥαρ. 291, Ἰπ. 18. Καρχηδόνιοι] Καρχηδὼν, ἕν 
«ἀιβύῃ πόλις διάσημος, ἣς οἵ πολῖται οὕτοι; 
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904. ,Δ 8, ᾿᾿ϑάμαντος} 48 ἀμᾶς, Αἰόλου, τοῦ Ἕλ- 
ληγος, καὶ «Αἰναρέτης, τῆς “ηϊμάχου, βασιλεύων 

Βοιωτίας, ἐκπίπτει διά τινας τύχας αὐτῆς. ᾧπϑρ ὃ 
Ππύϑιος χρᾷ ἐκεῖσε κατοικεῖν, οὗ ὅπ ἀγρίων ζώων 
ξεγισϑῇ. ἐλθόντος δὲ καϑ' ἣν χώραν λύκοι κρέα 
προβάτων διενέμοντο, αὐτοὺς μὲν διὰ δέος φασὶ φυ- 
γεῖν" συνέντα δὲ τοῦτον οἱκῆσαΐ τε αὐτοῦ, καὶ τῇ 
᾿ϑαμαντίᾳ, καὶ τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ, τῆς οὐκείας πλὴ- 
σεως μεταδοῦναι. 

291, 27. ᾿Εγχυτριστρίας] τὰς γχοἐς τοῖς τετελευ- 
τηκόσιν ἐπιφερούσας, ὡς ἐπὶ τοῦδε. ἔλεγον δὲ καὶ 

τὸ βλάψαι Καταχυτρέσαι, ὡς ᾿ἀριστοφάνης. λέγον- 
ταῦ δὲ καὶ ὅσαι τοὺς ἐναγεῖς καϑαίρουσιν, αἷμα ἐπε- 

᾿ χέουσαι τοῦ ἱερείου. ἔτι δὲ καὶ αἵ ϑρηνήτριαι, καὶ 
δὴ καὶ αὖ μαῖαι, αἵ ἐκτιϑεῖσαι ἐν χύτραις τὰ βρέφη. 

292, 49. Αλλ᾽ ἀεὶ] Τὸ “Ἰλλὰ λαμβάνεται καὶ ἀν- 
τὸ τοῦ, ἔστω, καὶ ἀντὶ τοῦ, ὅταν δὲ, καὶ ἀντὶ τοῦ, ὅ- 
πειταὰ δέ. 

296, ὅ. Μαροΐοας) Ἱαραύας, ᾿ϑάγνιδος, ὁπρῶ. 
τος μετὰ ᾿Αϑηνᾶν αὐλῶν εὑρετὴς, εἶτα Φρυγίου καὶ 

Ἱηιξορλυδίου ἁρμονίας. οὗτος ἐς τοσοῦτον προῆλθεν 

αὐλητικῆς, ὡς περὶ αὐτῆς ἐρίσαι ᾿ἀπόλλωνι, τοῦ πλεο- 
γεκτήσαντος τὴν πρέσεν ποιουμένων ἸΠουσῶν. καὶ δὴ 
γνικηϑεὶς ὕπ᾽ αὐτοῦ, δίδωσι δίκην τῆς ἥττης, τὸ δέρμα 
δαρείς, οὗ δὴ ἀπὸ τοῦ σώματος ῥυδντος αἵματος πο- 
ταμὸς προῆλϑεν ὃ τούτῳ ὁμώνυμος. ᾿"Ολυμπον δέ 
τινὲς οὐ Φρύγα, Μυσὸν» δὲ φασὶ, καὶ τοῦτον γενό- 
σϑαν πρῶτον Ἀρο υμάτων εὑρετή». 

997, 22. ᾿Εννέωρος] ἐνναέτης" ἴὭρος ἀνὰ 
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τός" ἤγουν ἀπὸ ἐννέα ἐτῶν ἄρξας, ἢ ἐννέα ἔτη βα- 
σιλεύων. ι 

298, 18. Συμπαίστην] συμπαΐγμονα: 
800, 10. ᾿Εντείνοντες] πληγὰς διδόντες. 
500,11. Τοὺς δασμοὺς} «Αἰγέως, τοῦ Πανδίο- 

γος, βασιλεύοντος ᾿Ιϑηνῶν, κατὰ τὴν τῶν Παναϑη- 
γαίων ἑορτὴν ᾿Ανδρόγεως, ὃ Π]ίνω, πάντας ἀγῶνας 
φικᾷ. τοῦτον «Αἰγεὺς στέλλει μὲν ἐπὶ τὸν ΠΖαραϑώ- 
ψι0» ταῦρον. διαφϑείρεται δὲ ὑπὶ αὐτοῦ, ἢ, ὥς τι- 
Ψψες, πορευόμενος ἐπὶ Θήβας διὰ τὰν “Μαΐου ἀγῶνα, 
πρὸς τῶν ἀνταγωνιστῶν διὰ φϑόνον ἀπόλλυται. ὃ 
μαϑὼν μίνως, ᾿Ιϑῆνάς τε πολεμεῖ, καὶ ΠΠέγαρα εἷλε. 
μὴ οἷός τε δ᾽ ὧν πορϑῆσαι ταύὑτας, εὔχεται τῷ 4 
παρ᾿ ᾿Αϑηναίων δίκην λαβεῖν. καὶ διὰ τοῦτο λιμὸς 
ἐνσκήπτει τούτοις καὶ λοιμός. χρωμένων δὲ περὶ τῆς 
τούτων ἀπαλλαγῆς, ἀνεῖπεν ὃ ̓ “πόλλων, δίκας Πΐνωι 

δοῦναι ἃς ἂν αὐτὸς αἱρῆται. Ἰπίνως δὲ κελεύει δε-- 

οἰἔτεις κόρους ἑπτὰ καὶ κόρας ἴσας ἀόπλους πέμπειν 

κα ἔτος τῷ ΜΠινοταύρῳ βορὰν κατὰ τὸν λαβύριν- 
ϑον, ὃς ὑπὸ Δαιδάλου κατεσκεύαστο χῶρός τις σκο- 
λιύς. Θησεὺς δὲ μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν κατὰ τὸ τρί- 

10» ἕτος εἰς τὸν δασμὸν καταλεγεὶς, τὸν τε Πινό- 

ταυρον ἀναιρεῖ, καὶ παύει τὴν εἰς Κρήτην πομπὴν 
τοῦ δασμοῦ. περὶ τούτου οὖν ἐνταῖϊϑά φησι, 

501, 11. Φλαῦρον κακὸν, ὡς νῦν, ἢ φαῦλον, 

ἢ κοῦφον κακόν. τινὲς δὲ, Φλαῦρον μὲν τὸ μικρὸν 
σιακὸν, Φαῦλον δὲ, τὸ μέγα. 
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